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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením rozvoje a veřejné podpory neziskových organizací 

v oblasti sportu v obci Ostrožská Lhota. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy 

sportu a financování sportu z různých zdrojů. Součástí praktické části je charakteristika obce 

Ostrožská Lhota, její historie, financování sportovních klubů, popis a analýza jednotlivých 

sportovních oddílů a současná sportovní infrastruktura obce. Na základě dotazníkového 

šetření a provedené analýzy je zpracován návrh na zlepšení sportovní infrastruktury obce 

Ostrožská Lhota. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis with assessment of development and public support of non-profit 

organizations in the field of sport in Ostrožská Lhota. In the theoretical part explains the 

basic concepts of the sport and financing of sport from various sources. Part of the practical 

part is the characteristic of the village of Ostrožská Lhota, its history, financing of sports 

clubs, description and analysis of individual sports clubs and the current sports infrastructure 

of the village. Based on a questionnaire survey and the analysis carried out is a proposal for 

improving the sports infrastructure of the municipality of Ostrožská Lhota. 
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ÚVOD 

Sport má relativně dlouhou historii a v životech mnoha z nás hraje více či méně nějakou roli. 

Je tak součástí, potažmo náplní, lidských životů. Jeho historie sahá do prvopočátků lidských 

dějin. Po profesionální stránce zaznamenal rozkvět v době antického Řecka, kdy proti sobě 

na olympijských hrách stanuli první soupeři v prvních 4 disciplínách. 

V současné době můžeme sport provozovat buď na profesionální úrovni, nebo ho mít jen 

jako koníček. Taktéž můžeme být ale jen pasivními pozorovateli při sledování sportu  

na televizních obrazovkách či sportovních stadionech. Aktivní sportovci nepociťují jeho 

pozitivní vliv jen na tělesné kondici a lepším fyzickém stavu, nýbrž i na lepší psychické 

kondici a duševní rovnováze. 

Téma, hodnocení rozvoje, veřejné podpory neziskových organizací v oblasti sportu v obci 

Ostrožská Lhota, jsem si vybrala proto, že jsem sama aktivní sportovkyní a zajímalo mě, 

jaké jsou sportovní možnosti v obci, a jak obec tyto sportovní subjekty podporuje. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se 

skládá ze čtyř kapitol. Nejprve jsou popsány základní pojmy, které vysvětlují danou 

problematiku sportu. Dále je krátce popsána historie a aspekty týkající se sportu. 

V neposlední řadě popisuji možnosti financování sportu z různých zdrojů a legislativní 

rámec vztahující se ke sportu. V poslední kapitole je stručně popsána charakteristika 

neziskových organizací.  

V praktické části se nejdříve zaměřuji na základní charakteristiku obce a její historii, poté  

na historii sportu a sportovních oddílů v obci Ostrožská Lhota. Dále se zabývám finančními 

prostředky, které obec vynakládá na činnost sportovních klubů. Další kapitoly se věnují 

popisu a analýze jednotlivých sportovních oddílů a stávající sportovní infrastruktuře. 

V neposlední řadě analyzuji dotazníkové šetření, které je zaměřeno na to, jak lidé hodnotí 

stávající sportovní infrastrukturu, jestli jsou spokojeni s finanční podporou obce a co by 

chtěli změnit, případně co jim v obci chybí. Na základě vyhodnocení tohoto dotazníku  

a SWOT analýzy, práce překládá návrh na zlepšení sportovní infrastruktury v obci Ostrožská 

Lhota. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Toto téma je považováno z pohledu autorky za důležité z hlediska vylepšení stávajícího 

stavu sportovní infrastruktury v obci Ostrožská Lhota. Hlavním cílem mé bakalářské práce 

tedy bude zjištění současného stavu a názor a požadavky občanů na sportovní podmínky 

v obci. V teoretické části bude nejprve nutno vypracovat literární rešerši dostupné odborné 

literatury, která tak usnadní pochopení dané problematiky. Čerpáno bude převážně 

z knižních zdrojů, doplněnou o zdroje internetové.  

V praktické části bude čerpáno výhradně z ručně psaných kronik obce a z ústních rozhovorů 

s jednotlivými předsedy a zakladateli sportovních oddílů, jelikož k danému tématu 

neexistuje téměř žádná literatura. Mým cílem bude nejprve důkladně proniknout do aktuální 

sportovní problematiky na úrovni jednotlivých oddílů a zde získat pro tvorbu práce 

maximum poznatků a informací. Na základě dotazníkového šetření, resp. analýzy, bude 

provedeno řešení za účelem zlepšení stávající situace. Důležité je efektivní provedení 

výzkumu a oslovení tak co největšího počtu lidí různých věkových kategorií. Cílovou 

skupinou tedy budou všichni občané obce, kterým slouží tamní sportoviště a sportovní 

infrastruktura. Po vyhodnocení a provedené analýze dotazníkového šetření budou zjištěny 

následné nedostatky týkající se sportovního stavu obce a vypracuji návrh na zlepšení 

sportovní infrastruktury a vyvodím závěr. Součástí projektu by mělo být navrženo místo, 

kde by se daný projekt měl realizovat, finanční náročnost projektu a přínosy a rizika, které 

vzniknou po realizaci projektu.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VYMEZENÍ SPORTU 

Sport v dnešní době považujeme za odraz společenského vývoje. V novodobém vývoji má 

český sport poměrně dlouhou historii. Patříme mezi první země na světě s tak velkou tradicí 

této formy pohybové aktivity a řadíme se mezi sportovně nejvyspělejší státy světa (Novotný, 

2000, s. 9). 

1.1 Základní pojmy sportu 

Pro lepší pochopení dané problematiky popíšu základní pojmy z oblasti sportu. 

Sport 

Zákon č. 115/2001 Sb. sport vymezuje jako jednu z podob tělesné činnosti. Za úkol má 

především rozvíjet tělesnou i psychickou stránku člověka a účelem je dosáhnout  

co nejlepších sportovních výkonů. 

Podle Sekota (2003, s. 8-9, 15) má v sobě sport skryt sociální, politické a ekonomické znaky. 

Jde tedy o aktivní činnost, která se vyvíjí na základě vzájemném soužití lidí. Pro každého 

znamená sport něco jiného. Někdo ho vnímá pouze jako formu obživy, pro jiné znamená 

sport prostředí, kde se cítí dobře. 

Jedná se tedy o aktivní nebo pasivní činnost, kde divák sport pouze pozoruje a neúčastní  

se ho aktivně. Sport provádíme pro pobavení a odreagování se, avšak může být vykonáván 

také i na profesionální úrovni. 

Sekot ve své knize vymezuje definici: ,,Sport chápeme jako institucionalizovanou 

pohybovou aktivitu vyžadující systematické fyzické úsilí účastníků motivovaných zvýšením 

celkové kondice osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem.“ 

Sportovní zařízení 

Jedná se o uměle vytvořené prostředí pro sportování a tělesnou přípravu. Jde například  

o hřiště, tělocvičny, plavecké bazény, stadiony, zimní stadiony, lyžařské vleky a sjezdovky 

(Novotný, 2000, s. 14-15). 

Sportovní zařízení je objekt, budova, pozemek, vodní plocha, nebo jejich soubor sloužící 

především pro vykonávání sportovních činností (Zákon č. 115/2001 Sb.). 
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Sportovní infrastruktura 

Do sportovní infrastruktury můžeme zařadit sportovní haly, stadiony, tělocvičny, a jiné kryté 

i nekryté prostory pro provozování sportovních činností. Sportovní infrastruktura je 

zabezpečována státními orgány, obcemi, kraji a sportovními svazy. Při budování sportovní 

infrastruktury je zapotřebí dodržet technické požadavky na výstavbu sportovních staveb  

a technické a bezpečností předpisy pro vykonávání sportovních soutěží (S-EPI, ©2010-

2014). 

Tělesná kultura 

Skládá se především ze sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreaci neboli odpočinku. Jde 

o společenský způsob života, který se časem může měnit či rozvíjet.  Díky tělocvičným 

prostředkům bývají často uspokojovány jak biologické tak sociální potřeby člověka (Hobza 

a Rektořík, 2006, s. 9). 

Tělesná výchova 

Vykonává se za pomocí pedagogického dozoru. Úkolem tělesné výchovy je všestranně 

zdokonalovat člověka a jeho osobnost. V tělesné výchově není tělocvičný výkon hlavním 

cílem, ale prostředkem (Hobza a Rektořík, 2006, s. 9). 

Sportovní aktivita 

Z ekonomického hlediska se označuje jako nabídka, se kterou na trh přichází sportovní 

kluby, organizace a podniky. A pokud existuje nabídka, musí existovat i poptávka, která 

nabídku vynucuje. Lze tedy říci, že se jedná o organizovanou činnost (Novotný, 2000,  

s. 47). 

1.2 Historie sportu 

Počátky sportu se spojují se starověkými olympijskými hrami, které vznikly roku 776 př. n. 

l. ve starém Řecku. Avšak více než tisíciletá zvyklost těchto her byla přerušena dekretem 

římského císaře Theodosia z roku 394 n. l. Odehrálo se celkem 293 olympijských her během 

dvanácti století (Durdová, 2015, s. 14-16). 

V průběhu jednotlivých období došlo ke značnému vývoji sportovních zařízení i sportovních 
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disciplín. Nejprve se pořádaly jezdecké a rytířské zápasy, poté se přešlo na míčové hry  

a střelbu a nakonec až k atletice. V období mezi válkami nastal obrovský pokrok  

ve výstavbě sportovních zařízení, posílily se pozice trenérů a managerů a sjednotily se 

pravidla jednotlivých sportů (Sekot, 2008, s. 14-16). 

Kdybychom ale chtěli zjistit, kdy a kde sport vznikl, měli bychom podle Sommera (2003,  

s 12-16) směřovat do povodí dvou známých řek Eufrat a Tigris, kde vznikla podle 

archeologů nejstarší civilizace světa. V té době společnost nejspíše nechápala tělesný pohyb 

ve formě nějakých sportovních či závodivých aktivit jako je tomu dnes, ale brala to spíše 

jako nutnost a součást kultovních a rituálních obřadů. Avšak nějaké dochované památky  

v Mezopotámii dosti výmluvně svědčí o tom, že zde mohly existovat jisté formy her  

a soutěží. Velmi oblíbené zde byly zápasy a pěstní souboje. Nelze však s jistotou říct, jestli 

se jednalo o skutečný zápas nebo to bylo pouze součástí obřadů. 

I když nebyla v Mezopotámii fyzická aktivita rozvíjena soustavně, tělesná síla byla velmi 

ceněna. Pokud chtěl v té době člověk přežít, musel umět běhat, šplhat, plavat, zacházet  

s koňmi a se zbraněmi. 

Počátek tělesné kultury ve školách bychom našli v době humanismu a renesance. J. A. 

Komenský, nejznámější český humanista v oblasti výchovy, prosazoval tělesnou aktivitu 

jako součást výchovy ve školách. Zvrat však nastal v době průmyslové revoluce v nahlížení 

na tělesnou výchovu a sport. Snahou bylo sloučení celého tělovýchovného hnutí. Roku 1862 

se všechny tělovýchovné organizace spojily a vznikla organizace Sokol. To se považovalo 

za jeden z nejvýznamnějších sportovních okamžiků, o který se zasloužili Miroslav Tyrš  

a Jindřich Fügner. V té době byl Sokol velmi významným politickým faktorem směřujícím 

k národní hrdosti, rovnoprávnosti a svébytnosti (Durdová, 2015, s. 14-16). 

V roce 1952 byl přijat zákon o tělesné výchově a sportu. Vzorem byl sovětský systém tělesné 

výchovy. Tento model se však neosvědčil a došlo k tradičnímu pojetí dobrovolnosti. V roce 

1957 vznikl Československý svaz tělesné výchovy jako jednotná dobrovolná tělovýchovná 

organizace. Tento princip se však v roce 1990 zhroutil a začalo vznikat mnoho nových 

sportovních organizací. 

Moderní sport z velké části ovlivňuje současnou českou společnost a je nedílnou součástí 

veřejného života. Vzhledem k velkému množství spotřebitelů se musí vytvářet přijatelné 
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podmínky nabídkou sportovních statků a služeb (Durdová, 2015, s. 14-16). 

1.3 Externality sportu 

Externality můžeme definovat jako činnosti podniku nebo jednotlivce, které mají vliv na jiný 

podnik nebo na jiné jednotlivce, kteří ale za tuto činnost neplatí nebo za ni nejsou 

odškodněni. Rozlišujeme tedy dva druhy externalit – externality pozitivní a externality 

negativní (Novotný, 2011, s. 28). 

Sport pojatý jako tělesná aktivita přináší spoustu pozitivních externalit, ať už jde o zdravotní 

prevenci, regeneraci, aktivitu, zdatnost, socializaci, sociální kultivaci, apod. Jako příklad 

pozitivní externality uvádí Novotný (2011, s. 30) rozvoj a podporu plavecké gramotnosti, 

která může vést ke snížení počtu případů utonutí. V tomto případě je pozitivní externalita 

vázána na tělesnou aktivitu člověka, ale také na dané sportovní zařízení, tedy plaveckého 

stadionu. 

Nicméně tělesné aktivity vyvolávají i řadu negativních externalit jako např. externality 

ekologické. V případě velkých sportovních akcí a sportovních zařízení, mluvíme například 

o organizaci olympijských her, které jsou spojené s výstavbou nových sportovních areálů. 

Takové akce či samotná zařízení mají velký ekonomický dopad na region. Typickým 

příkladem negativní externality je znečištěné ovzduší vyvolávané jinými než sportovními 

subjekty. Taková situace vybízí potenciální spotřebitele hledat uzavřená sportovní zařízení, 

s čímž se ale pojí zvýšení nákladů sportovců na provozování sportovní činnosti (Novotný, 

2011, s. 29). 
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2 EKONOMIKA A SPORT 

Sport můžeme sám o sobě považovat za jedno z hospodářských odvětví, které je velmi 

dynamické a rychle se rozvíjející. Slouží jako nástroj pro místní či regionální rozvoj a souvisí 

také s rozvojem jednotlivých měst a obcí. Ekonomika a sport jsou společně provázány  

a fungují oboustranně. 

2.1 Makroekonomické aspekty 

Mezi makroekonomické aspekty, které se zabývají změnou ukazatelů, patří zaměstnanost, 

hrubý domácí produkt a saldo platební bilance (Hobza a Rektořík, 2006, s. 86). 

Tyto makroekonomické ukazatele jsou ovlivňovány agregátní poptávkou a agregátní 

nabídkou. Agregátní poptávku tvoří spotřeba, kterou představují výdaje domácností a firem 

na sport, investice na budování nových sportovních zařízení a výdaje státu. Tyto výdaje jsou 

především na školství, na komunální sportovní zařízení, na sportovní reprezentaci a také  

na výpomoc klubům na údržbu sportovních zařízení. Dále na sportovní přípravu vojáků  

a bezpečnostních složek státu. 

Agregátní nabídku tvoří převážně nabídka produktů a služby podniků a obchodů.  

Pod službami si lze představit nabídky zájezdů cestovními kancelářemi, sázkovou činnost, 

fitness centra a nabídku sportovních akcí divácké účasti (Novotný, 2000, s. 44-46). 

2.2 Mikroekonomické aspekty 

Mezi mikroekonomické aspekty řadíme převážně výdaje jednotlivých sportovních skupin 

(občasní sportovci, profesionální sportovci, atd.) a užitek sportovních zařízení v určité 

oblasti a následný dopad na důchod (Novotný, 2000, s. 75). 

V oblasti tělesné kultury jsou produktem hlavně služby. Užitek, který plyne z nehmotného 

charakteru a variabilnosti, je ve značné míře u spotřebitele chápán subjektivně  

a individuálně. Poptávka a nabídka po službách tělesné kultury vykazují vysokou pružnost 

(Hobza, Rektořík, 2006, s. 63). 

Stran poptávky je tvořena individuálními výdaji, tj. výdaje z rodinných rozpočtů a ostatních 

samostatně působících subjektů na trhu - firem, místních rozpočtů a státního rozpočtu 

(Hobza, Rektořík, 2006, s. 62). 
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Strana nabídky je charakterizována třemi proudy. Jedná se o nestátní neziskové organizace 

(jednoty, spolky, aj.), státní a samosprávné aktivity v oblasti sportu a tělovýchovy  

a o podnikatelský sektor (Hobza, Rektořík, 2006, s. 62). 

Dále sem patří ekonomická analýza návazných a podpůrných činností, která souvisí  

s konečnou produkcí statků a služeb v oblasti sportu. Patří sem také výrobci sportovního 

nářadí, bot, pomůcek, ale i staveb a zařízení, dále také cestovní ruch spojený s pohybem, 

poradenství, loterie, sázkové hry a sportovní reklama (Hobza, Rektořík, 2006, s. 62). 

2.3 Financování sportu 

Financování sportu v České republice je zabezpečováno ze dvou zdrojů – z veřejných  

a soukromých. Často může dojít k prolínání financování těchto dvou složek. Za takových 

okolností se setkáváme s pojmem vícezdrojové financování, které je zobrazeno níže  

na Obr. 3 (Hobza a Rektořík, 2006, s. 52). 

 

Značná část financí jde do sportu hlavně z veřejných rozpočtů. Největším zdrojem je však 

rozpočet domácností. Přesto zde významnou část financování hraje také státní a místní 

rozpočet (Hobza a Rektořík, 2006, s. 52). 

2.3.1 Financování sportu z veřejných zdrojů 

Financování sportu z veřejných prostředků územních celků a státního rozpočtu zahrnuje: 

Obr. 1 - Vícezdrojové financování (Hobza a Rek-

tořík, 2006, s. 52) 
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 dotace ze státního rozpočtu (MŠMT, MO, MV, MF), 

 dotace z místních rozpočtů (z krajských, městských a obecních rozpočtů), 

 financování školní tělesné výchovy (Hobza, Rektořík, 2006, s. 53). 

2.3.1.1 Dotace ze státního rozpočtu  

Je nejvýznamnější složkou financování sportu. Státní rozpočet schvaluje každý rok 

Parlament ČR a řídí se podle něj celé hospodaření státu. Jde o nejvyšší typ veřejného 

rozpočtu. 

Ze státního rozpočtu lze získat dva typy účelových nenárokových dotací. Jedná se o typy 

neinvestiční a investiční. Jde o dotaci nenárokovou, poněvadž na ni není právní nárok. 

 

a) Neinvestiční výdaje 

Výdaje ze SR na sport a tělovýchovu tvoří: 

 veřejně prospěšné programy, 

 provoz a údržba tělovýchovných zařízení, 

 státní sportovní reprezentace, 

 resortní sportovní centra. 

 

b) Investiční výdaje 

Investiční dotace se poskytují: 

 pro občanská sdružení, 

 na státní sportovní reprezentaci, 

 sportovním svazům aj. (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 437-438). 

 

O dotaci může žádat jen platně zaregistrované občanské sdružení s hlavní činností  

v tělovýchově a sportu, s působností v minimálně 10 krajích ČR a musí mít vypořádané 

závazky vůči státu (Novotný, 2011, s. 118). 

Rozdělování státních prostředků posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která svá 

doporučení předkládá k rozhodnutí MŠMT. Státní rozpočet přispívá přibližně jednou 

třetinou celkových zdrojů. Zbytek tvoří příděly z obecních rozpočtů (Hobza a Rektořík, 

2006, s. 54). 
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2.3.1.2 Dotace z místních rozpočtů 

Zdrojem pro výdaje na sport mohou být: 

 rozpočty krajských úřadů, 

 rozpočty měst a obcí, 

 ostatní zdroje: příspěvky podniků a organizací, sponzorství, dary (Peková, 

Pilný a Jetmar, 2008, s. 441). 

Dary 

Darováním se rozumí bezúplatné nabytí majetku peněžité i nepeněžité povahy. Dárce tedy 

neočekává za dar protihodnotu a obdarovaný tuto hodnotu neposkytuje. Dar není pro dárce 

daňově uznatelný náklad (Čáslavová, 2000, s. 131). 

Dary v oblasti sportu lze poskytovat pouze PO, nikoliv jednotlivcům. Smluvní vztahy je 

nutno řešit s příslušnou PO (např. se sportovním klubem). Příjemce daru by měl podat 

přiznání k darovací dani, a to i tehdy, je-li od darovací daně osvobozen (Peková, Pilný, 

Jetmar, 2008, s. 445). 

 

Sponzorství 

Jedná se o partnerský vztah mezi poskytovatelem a příjemcem, kde poskytovatel získá  

u příjemce různé výhody. Sponzorstvím se obvykle dávají k dispozici peněžní, věcné 

prostředky a služby osobám a organizacím ve sportovní, kulturní či sociální oblasti. 

Výsledkem tak bude zvýšení marketingového plánu. Jedná se o podporu, která má na sport 

dlouhodobý dopad (Beech a Chadwick, 2007, s. 269-270).  

Jde o formu partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne cílů s pomocí 

druhého. Sponzorská rozhodnutí jsou založena na tvrdých obchodních podmínkách. Každý 

sponzorský vztah by měl být založen na vzájemně odsouhlasených cílech a na vzájemně 

prospěšných přínosech. Sponzor očekává za své peněžní, věcné prostředky a služby 

protislužbu. Například rozšířením reklamy dosáhnout komunikačních cílů pro výrobky nebo 

podnik – image, jméno. Naopak sponzorovaný očekává za svou sportovní aktivitu  

od sponzora finanční nebo materiálové protislužby, aby mohl sportovní činnost lépe plnit 

(Novotný, 2011, s. 195). 

 

Formy sponzorování mohou být: 

 sponzorování sportovních akcí (jde především o využívání vstupenek, reklam 
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o přestávkách, uvádění titulu ,,hlavní sponzor akce“ apod.), 

 sponzorování ligových soutěží (V ČR se s touto situací setkáme především  

v hokeji či fotbalu. Firmy, které jsou sponzorem nějaké ligy, mají pak své 

firemní označení v názvu soutěže.), 

 sponzorování jednotlivých sportovců (většinou se jedná o vrcholové sporty), 

 sponzorování sportovních klubů. (klub může nabídnout produkty, které 

vznikají prostřednictvím jeho sportovní činnosti - nabídky různých 

tělovýchovných služeb, sportovních akcí, aj.), 

 sponzorování sportovních týmů (Jedná se převážně o finanční dar, ubytovací 

služby, dopravu nebo sportovní vybavení. Na oplátku jim sportovní tým 

nabídne reklamu na dresu.) (Čáslavová, 2009, s. 123–124). 

2.3.2 Financování sportu ze soukromých zdrojů 

Do soukromých zdrojů financování tělesné kultury spadají: 

 výnosy z vlastní činnosti, 

 výdaje domácností, 

 výdaje státního rozpočtu, 

 výdaje rozpočtů okresů a municipalit, 

 výnosy z reklam, 

 výnosy sportovních loterií, 

 poplatky televize a médií, 

 podpora podniků a institucí (Hobza a Rektořík, 2006, s. 56-57). 

Největší položkou jsou výdaje domácnosti, které výrazně vyčnívají nad ostatními a tvoří 

zhruba 59% ze všech soukromých i veřejných zdrojů financování. Kromě domácností je 

významným soukromým finančním zdrojem podíl z výtěžků sázkových her. 
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Nejvýznamnější finanční zdroj ze sázkových her pochází z disponibilního zisku a.s. Sazka 

(Hobza a Rektořík, 2006, s. 57-58). 

Poměrně malou část soukromých zdrojů zaujímají výnosy z reklamy. Existuje hodně 

možností, kde reklamu zveřejnit. Většinou jsou uveřejněny na sportovním oblečení,  

na sportovních plochách či mantinelech, na sportovních nářadích a náčiní, na budovách 

sportovišť, apod. Mezi běžné typy reklam patří reklamy v televizi, tisku a rozhlasu. Jde  

o typ reklamy prostřednictvím mass médií (Čáslavová, 2000, s. 107, 111). 

 

Výnosy z vlastní činnosti v dnešní době představují ve sportu příspěvky, které hradí sami 

sportovci za účast v dané sportovní organizaci. Převážná část sportovních organizací jsou 

občanské sdružení, které nejsou zřízeny za účelem podnikání, a jejich cílem tedy není 

vytváření zisku. Proto se do budoucna bude uvažovat o změně zákona. Cílem sportovních 

organizací je, aby si část svých výdajů z činnosti, které vytvářejí, mohly hradit samy 

(MŠMT, 2011). 

2.3.3 Vícezdrojové financování sportu 

Vícezdrojový systém, který vytváří disponibilní fond sportu a tělovýchovy, je uplatňován  

a realizován v oblasti neziskových organizací. Je podporován jak z veřejných rozpočtů, tak 

z rozpočtů soukromých (Novotný, 2000, s. 56). 

 

  Obr. 2 - Disponibilní fond sportu 

(Novotný, 2000, s. 57) 
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Toto schéma je zobecněním všech zdrojů existujících v této specifické sféře lidské činnosti. 

Záleží však, na jaké úrovni je sport prováděn. Mluvíme-li o sportu pro všechny, budou zde 

převládat především výdaje místních rozpočtů a částečně i centrálního státního rozpočtu  

a výdaje rodin. U vrcholového sportu budou hrát dominantní roli převážně příjmy z reklamy, 

poplatky televize a podpora velkých podniků (Novotný, 2000, s. 58). 
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3 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA VE SPORTU 

Většina sportovních organizací působí jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. 

Občanské sdružení je PO registrovanou na Ministerstvu vnitra, které přiděluje subjektům 

IČO. Ostatní sportovní organizace jsou s.r.o. nebo a.s. Základní zákon upravující 

provozování sportu v ČR je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. V ČR působí Český 

olympijský výbor pečující o zajištění sportovní reprezentace (Peková, Pilný, Jetmar, 2012, 

s. 312). 

3.1 Sport v Evropské Unii 

Vzhledem k absenci válek, útrap a jiných nedostatků je v 21. století pro mnoho Evropanů 

sport na prvním místě, jakožto hlavní cíl jejich seberealizace. Tato situace dala vzniknout 

třeba programu Erasmus+, který podporuje participaci, dialog a vzájemnou spolupráci.  

Sport můžeme chápat jako prostředek k dosažení duševní a fyzické vyrovnanosti, dále 

buduje a upevňuje sociální hodnoty, vede k výchově a navyšuje kolektivní vnímání. V dnešní 

Evropě představuje sport někdy až rychle rostoucí ekonomické odvětví. Tímto přispívá 

k celkovému ekonomickému růstu a zaměstnanosti (Evropská unie, 2014). 

3.1.1 Sport v programu Erasmus+ 

Program Erasmus+ (2014–2020) je zaměřen na sport provozovaný na místní úrovni. 

Spolufinancuje iniciativy, které přispívají k rozvoji, sdílení a zavádění inovačních nápadů  

a postupů v celé EU, na vnitrostátní úrovni a také na regionální a místní úrovni. 

Erasmus+ přispívá k rozvoji evropského rozměru ve sportu, k posílení spolupráce mezi 

sportovními organizacemi, veřejnými orgány a dalšími subjekty (Evropská unie, 2014). 

3.1.2 Bílá kniha sportu 

Bílá kniha sportu vyšla v polovině roku 2007.  Je vůbec první rozsáhlou iniciativou v oblasti 

sportu a je zaměřena na společenskou roli sportu, jeho hospodářský rozměr a organizaci  

v Evropě. Bílá kniha je hlavní příspěvek Komise ve věci sportu a jeho úlohy v každodenním 

životě evropských občanů (MŠMT, 2007). 

 

Bílé knihy EU jsou dokumenty, které pouze navrhují změny v činnosti jednotlivých oblastí. 

Návrhy schvaluje Rada. Nemusí se podle nich řídit, slouží pouze jako návod, jak by se mělo 

v určitých situacích postupovat. Hlavním cílem bylo poskytnout strategickou orientaci  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs
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v souvislosti s rolí sportu v Evropě, podnítit debatu o konkrétních problémech, zviditelnit 

sport při tvorbě politik EU a zvýšit povědomí veřejnosti o potřebách a specifikách tohoto 

odvětví. Bílá kniha slouží jako strategický dokument pro podporu významu sportu  

na evropské úrovni. Navazuje na ni Akční plán „Pierre de Coubertina“, který je pojmenován 

po otci moderních olympijských her (Novotný, 2011, s. 240). 

3.1.3 Zákon o podpoře sportu 

Zákon vymezuje postavení sportu v naší společnosti, konkrétně veřejně prospěšné činnosti 

a vymezuje úkoly ministerstev, správních úřadů a samosprávných územních celků  

při podpoře sportu. Účel zákona můžeme chápat jako úpravu vzniku postavení a působnosti 

Nejvyšší sportovní autority včetně nejvyššího rozhodčího soudu. Zákon je k nalezení  

ve Sbírce zákonů pod č. 115/2001 Sb. (MŠMT, 2001). 

3.2 Instituce zabezpečující řízení a správu sportovní infrastruktury 

3.2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní, střední 

a vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Toto ministerstvo  

se dále zabývá mezinárodní spoluprací v oblasti vědecké činnosti při rozvoji státní péče  

o děti, mládež a tělesnou výchovu sportu.  Dále má v kompetenci turistiku a sportovní 

reprezentaci našeho státu. Ministerstvo školství, je podřízeno České školní inspekci. 

Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu: 

 koordinuje finanční toky do sportu ze státního rozpočtu, 

 vede elektronický rejstřík organizací, které žádají o finanční podporu  

ze SR dle zákona §6b nebo §6c, dále vymezuje podobu žádosti  

o podporu sportovců, sportovních zařízení a trenérů, 

 je zřizovatelem rezortních a sportovních center, při čemž zabezpečuje  

i jejich činnost, 

 koordinuje uskutečňování koncepce, 

 vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě 

ke schválení, 
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 utváří podmínky pro sportování dětí, mládeže, případně jejich trenéry,  

vč. zdravotně postižených občanů a taktéž reprezentanty České republiky. 

Zajišťuje jim účast na sportovních akcích v ČR i v zahraničí, 

 dozoruje vynaložení prostředků do sportu ze SR, 

 je zřizovatelem PO s účelem dodržování závazků, které vyplývají  

z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, 

 vydává a hlídá antidopingový program a koordinuje jeho uplatňování 

v praxi (MŠMT, 2001). 

3.2.2 Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra 

Tyto ministerstva mají za úkol vytvářet podmínky pro rozvoj sportu, přípravu ke státní 

sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů. Dalším jejich úkolem je zřizování 

rezortních center a zabezpečování jejich činností (MŠMT, 2001). 

3.2.3 Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví má za úkol: 

 organizovat zdravotní služby poskytované státním sportovním 

reprezentantům a sportovním talentům, 

 vytvářet organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních 

reprezentantů ke klinické péči, 

 vytvářet podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové 

zdravotní péče v oblasti sportu (MŠMT, 2001). 

3.2.4 Kraje 

Kraj je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem  

a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem  

a nese odpovědnost z těchto vztahů. Je územním společenstvím občanů, které má právo  

na samosprávu (Zákon č. 129/2000 Sb.). 

Kraje by v rámci samostatné působnosti měly zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny  

a to včetně zdravotně postižených osob. Měly by věnovat pozornost také sportovním 

talentům. Dále by měly být schopni zajistit výstavbu, rekonstrukci a udržovat sportovní 
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zařízení. V jejich kompetenci je taky zabezpečovat sport finančně ze svého rozpočtu  

a zpracovat plán rozvoje sportu v kraji a zajistit jeho provádění (MŠMT, 2001). 

3.2.5 Obce 

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba. Má vlastní majetek, vystupuje  

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Obec, která má 

alespoň 3000 obyvatel, je městem (Zákon č. 128/2000 Sb.). 

 

Obce mají podobné kompetence jako kraj. Avšak navíc mají ve své režii ještě kontrolovat 

účelné využívání svých sportovních zařízení, tedy jestli je sportovní zařízení využíváno  

k té činnosti, ke které je určeno (MŠMT, 2001). 
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4 CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Neziskové organizace se dělí na státní (veřejné) a nestátní (soukromé). Oba typy 

neziskových organizací jsou právnickými osobami s výjimkou organizačních složek, jejímž 

účelem není vytvářet zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele ani 

není podnikatelským subjektem. Nezisková organizace může vytvářet zisk, ale musí být 

použit k rozvoji této organizace a plnění jejich cílů. Zakládají se za účelem uspokojování 

potřeb občanů a komunit a mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů 

(Rektořík, Pirožek, Nová, 2015, s. 57). 

Neziskový veřejný sektor je souborem subjektů, které jsou zakládány s cílem dosáhnout 

přímého užitku. Zakladateli jsou veřejné subjekty (státní orgány, města, obce), které vkládají 

prostředky do samostatných neziskových subjektů bez očekávání dosaženého zisku, protože 

jsou zainteresovány na daném přímém užitku. Majetek, který je vložen do neziskového 

veřejného subjektu, obvykle zůstává v držení zakládajícího veřejného subjektu. Subjekty, 

které tvoří neziskový sektor, se nazývají příspěvkové organizace (Boukal, 2009, s. 11). 

Neziskový soukromý sektor je souborem subjektů, který je založený s cílem dosáhnout 

přímého užitku. Zakladateli jsou soukromé subjekty, které vkládají do soukromých 

neziskových subjektů prostředky bez očekávání dosaženého zisku, protože jsou 

zainteresovány na daném přímém užitku (užitku nelze dosáhnout ziskovým způsobem). Je 

možná podpora z veřejných zdrojů (Boukal, 2009, s. 13). 

Neziskové organizace nejsou závislé na státu, za úkol mají především pomoc ve všech 

oblastech lidského života. Hlavním účelem činnosti je pouze dobrá vůle a úsilí pomáhat, 

nikoliv však návratnost investic. Případné zisky jsou vkládány zpět do činnosti organizace 

(Czech, 2009). 

4.1 Etapy vývoje neziskového sektoru od roku 1989 

V České republice má neziskový sektor bohatou tradici. Nadace a spolky měly vždy 

významný podíl na národní, politické a kulturní emancipaci. V době totalitních režimů byla 

tradice spolkové činnosti a neziskových organizací zpřetrhána. V roce 1989 nastala v této 

oblasti zásadní změna. Vznikly tisíce nestátních neziskových organizací a celý sektor prošel 

od té doby řadou změn, které dělíme do čtyř etap: 
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1990 – 1992 

Liberální sdružovací zákon byl výrazem počátečního optimismu, naděje a značného 

idealismu. Tento přístup se projevil ve všech prvních právních úpravách neziskového 

sektoru  

a v založení Nadačního investičního fondu. Vznikla Rada pro nadace jako poradní orgán 

vlády pro otázky NNO. Do země vstoupili zahraniční dárci a podpořili rozvoj neziskového 

sektoru jako součásti rozvoje nové demokracie. 

1993 – 1996 

Stát formoval svůj vztah k NNS stále skeptičtěji a rezervovaně. Například byl patrný 

nedostatek vůle rozdělit NIF (nadační investiční fond) založený na podporu NNS. Představy  

o neziskovém sektoru jako celku ovlivnila debata dvou politických osobností Václava Havla 

a Václava Klause o podstatě tzv. Občanské společnosti. V této době státní politika zaostala 

za vlastním samovolným vývojem neziskového sektoru, přesto státní podpora neziskového 

sektoru zůstala stabilní (Boukal, 2009, s. 33). 

1997 – 2001 

V tomto období došlo k určité změně. Vztah státu k NNS se stal pozitivnějším a byl položen 

na solidní právní základ. Především nový zákon o nadacích a nadačních fondech vedl  

ke konsolidaci nadační sféry, byly připraveny další nové zákony a zpřesněna dotační 

pravidla jednotlivých ministerstev. Pozitivní zkušeností bylo taky obnovení Rady vlády  

pro NNO a rozdělily se první finanční prostředky z NIF (Boukal, 2009, s. 34). 

2002 – 2005 

V tomto období došlo ke dvěma velkým změnám: 

 proběhla reforma VS (vznik krajů) 

 ČR vstoupila do EU a to umožnilo NNO navazovat nová partnerství  

a využívat fondy EU (Boukal, 2009, s. 34) 
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Formy neziskových organizací 

 Spolky a pobočné spolky, 

 obecně prospěšné činnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 účelová zařízení církví, 

 ústavy, 

 školské právnické osoby (Nadace Neziskovky, 2015). 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE OSTROŽSKÁ LHOTA 

Název   

Ostrožská Lhota, jejíž počátky se dle prvních písemných zmínek datují až do roku 1371,  

za dobu své existence vystřídala mnoho různých názvů a to kupříkladu přes Lhotu Ostrou, 

Kamennou až po Velkou. Současný název se ustálil v roce 1867 a to na popud pánů 

z Lichtenštejnska, jež obývali panství v nedalekém Uherském Ostrohu od roku 1865  

až do roku 1918. Proto tedy Ostrožská. Výraz Lhota získávali vesnice nejčastěji ve 13. a 14. 

století, kdy se takto odkazovalo na Lhůtu. Vesnic vycházejících z názvu Lhota, Lhotka nebo 

Lhotice je v ČR 331 – jde tedy o nejrozšířenější pojmenování. Zajímavostí také je,  

že Ostrožská Lhota je z těchto obcí s 536 domy a 1527 obyvateli největší.  

Poloha 

Podle geomorfologického členění obec Ostrožská Lhota leží v provincii Západní Karpaty, 

subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovácko - moravské Karpaty, celku Vizovická 

vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina a okrsků Vnorovská plošina, Boršická pahorkatina, 

Vlčnovská pahorkatina. Tato členitá pahorkatina je budována flyšovými horninami 

magurského příkrovu. Místy se zde vyskytují také křídové a neogenní sedimenty 

a  neovulkanity. Půdní typy jsou zastoupeny hnědozeměmi na spraších, karbonátovými 

černozeměmi na spraších, oglejenými hnědými půdami a kambizeměmi. Průměrná 

nadmořská výška obce je 207 metrů n. m. (Demek J. a kol., 1987). 

Ostrožská Lhota leží v bezprostřední blízkosti CHKO Bílé Karpaty, konkrétně v západní 

časti. Územně je součástí Zlínského kraje a dříve okresu Uherské Hradiště. Ostrožskou 

Lhotou protéká potok Okluky, který se v nedalekém Uherském ostrohu vlévá do řeky 

Moravy. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a na to navazující vinařské 

turistice je zde vybudována velká síť cyklotras, po kterých se dá z Ostrožské Lhoty dostat 

do širokého okolí. 
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Obr. 3 - Katastrální území obce Ostrožská Lhota (zdroj: edpp.cz) 

 

5.1 Historie obce 

Oblast, v níž se Ostrožská Lhota nachází, byly osídlovány již v počátku 13. století. První 

písemnou zmínkou o obci je dokument z roku 1371. Tedy z období vlády císaře Karla IV. 

V té době odkázal markrabě moravský Jan Jindřich celé ostrožské panství svému synu 

Soběslavovi. Obec se tehdy nazývá latinsky Majori Lhota. Tedy Velká Lhota. 

Roku 1421 museli tehdy ještě katoličtí farníci obce přijmout náboženství Moravských bratří 

a to na popud pána Haška z Waldsheimu. Po dobu husitských válek tedy stáli na straně 

husitů. 

Po roce 1620, kdy se odehrála bitva na Bílé hoře, byl nucen poslední majitel panství z rodu 

Waldsheimu uprchnout do nuceného exilu a panství koupil Gundakar z Lichtenštejnska. 

Tento rod panství Ostrožské zpravoval od roku 1625 až do vniku samostatného 

československého státu v roce 1918 

Dle doložených obecních pramenů stojí za zmínku ještě jeden velmi zajímavý fakt pojící se 

s obecní historií. Na přelomu 17. a 18. století se měla nad obcí v dnešní oblasti Lysiny (viz 

foto) zformovat zbojnická osada zvaná Smíchov. Tato neměla dlouhého trvání. Stojí  

ale za zmínku, že zde měl údajně chvíli operovat i tehdejší postrach Rakouska-Uherska Jan 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gundakar_z_Lichten%C5%A1tejna
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Jiří Grasel. Jde spíše ale jen o ústně se tradující zmínku místních obyvatel, než o podložená 

fakta. Jistotou ale je, že po zániku osady se část zde žijících, přesunula níže do Ostrožské 

Lhoty (Kronika obce Ostrožská Lhota). 
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6 HISTORIE SPORTU A SPORTOVNÍCH SPOLKŮ V OBCI 

OSTROŽSKÁ LHOTA 

Je tomu již přes 70 let, co se v obci Ostrožská Lhota začaly psát sportovní dějiny. Konkrétně 

se tak stalo 8. prosince 1946 v hostinci u Friedrichů, kde se toho dne sešli místní občané 

včetně mládeže, aby ustavující schůzí zvolili první výbor tělovýchovné jednoty Sokola. 

Dříve se samozřejmě v Ostrožské Lhotě sportovalo také a to dokonce i na dnes již 

neexistujících místech. Toto datum se ale v obci bere za jakýsi prvopočátek moderních dějin 

sportu v Ostrožské Lhotě. 

Jasným důkazem zájmu občanů obce o sport je již první valná hromada, která se koná  

23. 2. 1947, kdy stav mužů, žen, dorostu a žactva čítal 146 příslušníků Sokola.  

Pro zajímavost nynější počet je 225 členů. 

Prvním oddílem Jednoty byl oddíl dobrovolné tělesné výchovy. Tito sportovní nadšenci 

cvičívali nejprve v hostinci u Friedrichů. Prvním nářadím vypomohl Sokol Staré Město,  

a to bradly, hrazdou, skokanským můstkem a žíněnkami. 

Po získání „staré pálenice“ od Fondu Národní obnovy v Praze se započalo s budováním 

vlastní tělocvičny. K uskutečnění nutné rekonstrukce budovy byla upsána bezúročná půjčka 

v částce 7000 Kč. Díky úspěšné činnosti Sokola bylo 6 dorostenců v roce 1948 aktivními 

účastníky 11. sletu Sokola. Dalších 24 členů bylo přítomno sletu k získání zkušeností. 

Druhý oddíl, který byl založen 1. července 1947 byl oddíl kopané. Své vůbec historicky 

první fotbalové utkání sehráli lhoťané přátelsky s Blatnicí a výsledkem byla prohra 10:1.  

Výraznějšího úspěchu zaznamenalo v roce 1951 družstvo žáků pod vedením učitele Josefa 

Karlíka, které vyústilo v roce 1953 v přeborníka okresu Veselí nad Moravou v dorostu. 

V roce 1954 vzniká oddíl volejbalu a v následujícím roce je organizován v okresních 

soutěžích. První hřiště bylo na zahradě staré mlékárny. 

Od roku 1957 začíná budování sportovního areálu v Zelištích. Na tuto akci bylo přiděleno 

od ČSTV v Praze 30 000 Kč. 

Období let 1960-1970 se ve sportovním dění v Ostrožské Lhotě pokračuje. Velkou událostí 

byl 18. červen roku 1961, kdy se slavnostně otevřel nový sportovní areál pouze s částí kabin 

a jedním fotbalovým hřištěm. Velkou zásluhu na cvičitelském rozvoji a vztahu ke sportu má 

paní učitelka Zdeňka Omelková. Jejím přičiněním vzniká ve škole gymnastický kroužek, 
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turistický kroužek, v zimě se jezdí na lyžařský výcvik do Jeseníků, pořádají se různé soutěže 

pro děti. 

Další výraznou osobností té doby tehdy ředitel školy Jan Mareček. Má mimořádný význam 

pro vybudování si vztahu ke sportu u mnoha dětí. Jeho přičiněním vzniká na „placi“ bývalé 

hřiště – nyní dětské hřiště, kluziště a první hokejový tým. Ruční zalévání tohoto kluziště je 

dodnes milou povinností mnoha místních. 

Léta 70–80 se nesla v nástupu generace odkojené panem ředitelem Marečkem a paní 

Omelkovou a prvními doušky svobody v 1968. 

V roce 1971 vzniká nový oddíl kulturistiky. Správcem stadionu se v roce 1971 stává 

Stanislav Žajdlík. Ve druhé pol. 70. let přichází do TJ František Hájek. S jeho osobou je 

spojena rozsáhlá výstavba sportovního areálu. Nejdříve se staví druhé křídlo stávající 

budovy  

i další přístavby. Mimo jiné se vybudoval parket a oplocení celého areálu z bílých cihel  

a částečně z pletiva. Za období let 1975-1980 bylo odpracováno 11937 brigádnických hodin 

v hodnotě díla 730 000 Kč. Na výstavbě sportovní haly odpracovali členové TJ Sokol 1030 

hodin.  

Začíná se taktéž s výstavbou tenisových kurtů, atletických sektorů, buduje se nové 

volejbalové hřiště a tréninkové hřiště na kopanou. Na těchto akcích bylo odpracováno 2270 

brigádnických hodin a bylo vytvořeno dílo v hodnotě 212 000 Kč.  

V květnu roku 1981 se otvírá nová sportovní hala a obnovuje se činnost zájmové rekreační 

tělesné výchovy. V tomto roce se také obnovuje činnost volejbalového oddílu. Jeho 

předsedou se stává Lubomír Žajdlík a družstvo mužů trénuje Ing. Pavel Lukeš. Družstvo 

mužů se přihlašuje do okresního přeboru. V roce 1984 se předsedou stává František Radoch. 

V těchto letech se vytváří i volejbalové družstvo žen.  

V roce 1982 jsou dokončeny tenisové kurty a v září je jejich slavnostní otevření. Této akce 

se účastní funkcionáři a hráči Slavie Praha, dorostenecký přeborník republiky Vít Mařík  

a Petr Korda, tehdy nadějný tenista ještě školou povinný, který se v pozdějších letech stává 

hráčem první světové desítky. Vzniká tenisový oddíl, jehož cílem je především rekreační 

sportování.  

Roku 1985 se uskutečnila na našem stadionu dosud největší spartakiáda. Z celkových 15 

skladeb se na našem hřišti odcvičilo 12, na kterých vystoupilo okolo 1000 cvičenců. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 35 

 

V souvislosti s touto spartakiádou bylo vybudováno brigádnicky nové sociální zařízení 

s nadstavbou, současná hospoda i se sálem nad ní, v rekordně krátké době pěti měsíců.  

V oddílu volejbalu se v roce 1988 stává předsedou Milan Štěpán, v témže roce se předsedou 

tenisového oddílu stává Josef Vojtek a roku 1989 František Cícha. 

V roce 1989 došlo v našem státě k radikálním změnám na politické scéně – pád totalitního 

režimu. Toto se začíná projevovat i v naší organizaci. Jednotlivé oddíly získávají více 

samostatnosti ve svém hospodaření i získávání peněz.  

Dochází k vypracování písemných pravidel pro činnost jednotlivých oddílů. Oddíly působí 

v podstatě samostatně, jsou zodpovědné za údržbu svěřených sportovišť a objektů. Rovněž 

tak si sami hospodaří s finančními prostředky, které jsou jim přiděleny nebo které si samy 

vydělají. Tento systém se ukázal jako velmi funkční a do této doby se plně osvědčil. 

K dodržování pravidel musely vzniknout potřebné stanovy sportovních klubů, kterým se 

budu věnovat v další kapitole (Kronika obce Ostrožská Lhota). 
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7 STANOVY SK OSTROŽSKÁ LHOTA 

Základní ustanovení 

1) Název:  SK Ostrožská Lhota 

2) Sídlo: č. p. 4, 68723 Ostrožská Lhota 

3) IČO: 485 06 184 

 

4) SK je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, 

turistiku. Osvětovou a vzdělávací činnost. 

 

5) SK je právnickou osobou dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní  

a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající. 

 

7.1 Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

a) Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 

materiální a tréninkové podmínky, 

b) Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže, 

c) Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 

d) Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel, 

e) Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy  

a samosprávy a ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) Zajišťovat v oblasti sportu vzdělání svých členů, jejich školení, 

g) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti  

a osvětovou činností, 

h) SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti (Stanovy SK 

Ostrožská Lhota). 
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7.2 Orgány SK 

a) Konference, jako orgán nejvyšší, 

b) Hlavní výbor, jako orgán výkonný, 

c) Předseda, jako individuální statutární orgán, 

d) Kontrolní komise, jako orgán kontrolní 

7.3 Členství 

1) Členství v SK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou 

spojena rozdílná členská práva a povinnosti 

 

2) Členství se rozlišuje na: 

a) řádné, 

b) čestné, 

c) zvláštní 

 

3) Řádným členem SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba 

nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK  

a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK. 

4) O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor jednotlivého oddílu na základě 

podané písemné přihlášky zájemce o členství. Hlavní výbor stanoví obsah 

přihlášky a způsob jejího podání. 

5) Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou 

činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK nebo která dosáhla 

výjimečného úspěchu v oblasti sportu. 

6) O udělení čestného členství rozhoduje hlavní výbor s tím, že k jeho udělení 

je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. 

7) O přijetí za zvláštního člena rozhoduje hlavní výbor. 

8) SK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí hlavní 

výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se 

zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu, poté, kdy se o nich výkonný 

výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou 

formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou  

o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem hlavní výbor. 
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9) Údaje o členech SK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní 

sportovní organizaci, která je členem SK a to v rámci plnění jeho povinností 

vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní 

správy a územních samospráv a to zejména s žádostmi o poskytnutí dotací  

či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce 

o členství v SK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm 

vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

10) Každý člen a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SK na jeho náklad 

potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, 

popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány (Stanovy SK Ostrožská 

Lhota) 

7.4 Oddíly 

1) Oddíl je základním organizačním článkem SK, který nemá právní osobnost 

2) Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního 

odvětví, které je v SK provozováno, podle věku členů apod. 

3) O řízení a zrušení oddílu rozhoduje konference, která rovněž může stanovit 

bližší podmínky fungování oddílu v rámci SK. 

4) O založení oddílu rozhoduje konference na návrh, buď hlavního výboru, nebo 

na návrh alespoň 10 členům, kteří mají zájem o založení oddílu se zaměřením 

na určitou sportovní činnost. 

5) Oddíl zastupuje ve všech záležitostech předseda oddílu. Předseda podepisuje 

za oddíl tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu oddílu připojí svůj 

podpis. (Stanovy SK Ostrožská Lhota) 

7.5 Majetek a hospodaření 

Zdrojem majetku SK jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti 

s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, 

turistické a osvětové činnosti, 

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů, 
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e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty 

apod., 

f) dary (Stanovy SK Ostrožská Lhota, 2006).  

Stanovy dále rozdělují míru působnosti jednotlivým orgánům. Také ukládají pravomoci, 

stejně jako určují povinnosti. Z mého pohledu je nejdůležitější složkou Hlavní výbor, 

v kterém jsou zastoupeni členové napříč sportovními kluby. Tento výbor se schází 

pravidelně jednou měsíčně ke schůzi, na které se řeší chod jednotlivých spolků a klubů, 

běžné záležitosti, ale stejně tak i investice do sportovních areálů a s tím neodmyslitelně spjaté 

neustálé získávání finančních prostředků na chody jednotlivých klubů.  

Hlavní výbor má svého předsedu. Tento post je v Ostrožské Lhotě již 22 let spjat s osobou 

pana Josefa Lopaty – taktéž místostarosty obce Ostrožská Lhota. Jakožto předseda SK  

a zároveň statutární zástupce obce má pan Lopata nejlepší přehled o chodu jednotlivých 

klubů a zároveň možnosti podpory ze strany obce. Rozpočtu se ale budu obšírněji věnovat 

v jiné kapitole. 

Hlavní výbor svolává jednou do roka výroční schůzi SK, na kterou bývá mimo hlavního 

výboru přizváno přibližně 60 osob napříč sportovními kluby; dle počtu členů. Jednou za 3 

roky je potom výroční schůze volební. Na těchto schůzích se řeší chody spolků – klubů, 

probírá se financování a to ať už jednotlivých klubů, tak SK jako celku.  
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8 FINANCOVÁNÍ SK OSTROŽSKÁ LHOTA 

Financování sportu v obci velikosti Ostrožské Lhoty není rozhodně jednoduchou záležitostí. 

Jako každá obec se potýká s jinými existencionálními problémy, jako je například úbytek 

žáku na místní základní škole nebo nedostatek možných stavebních míst pro nové 

potencionální obyvatele. I tak obec, jejíž rozpočet činil v roce 2017 přesně 26 600 000 Kč, 

vynakládá na sport v obci každoročně přibližně 500 000 Kč. Tato částka se následně 

rozděluje mezi jednotlivé složky SK procentuálně (viz Tab. 1). Složky, které zde nejsou 

zahrnuty, mají financování odlišné. K tomuto tématu se vrátím při analýze těchto oddílů. 

Tab. 1 – Procentuální rozdělení obecních peněz do SK (zdroj: 

obecní úřad, vlastní zpracování) 

 

     

         

 

 

 

Dalšími možnými příjmy jednotlivých organizací jsou granty a dotace, o něž si skupiny 

žádají samy. Jak dále ukážu v tabulkách příjmů SK za posledních 5 let, pomáhá rozpočtům 

i podpora sponzorů. Tyto „neobecní“ peníze jsou pro jednotlivé spolky a nijak se nedělí. Je 

tedy na každé skupině, kolik si dokáže touto cestou vyzískat. Toto téma budu rozvádět dále 

při analýze jednotlivých oddílů SK. 

Složení příjmů SK za posledních 5 let 

Tab. 2 – Rozpočet SK (zdroj: obecní úřad, vlastní zpracování) 

2013 Kč 

Obec Ostrožská Lhota 548 000 

Krajský úřad – mládež 11 808 

ČSTV 17 134 

sponzoři 12 000 

celkem 588 942 

ODDÍL % OBDRŽENÉ ČÁSTKY 

Fotbal 43 

Volejbal 13 

Tenis 13 

Turistika 13 

Kulturistika 12 

Hlavní pokladna 6 
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Jak je patrné z Tab. 2, v roce 2013 zaslala obec Ostrožská Lhota SK celkem 548 000 Kč, 

tyto peníze byly rozděleny do oddílů dle Tab. 1. V tomto roce též udělil Krajský úřad dotaci 

11 808 Kč pro mladé hasiče. ČSTV pomohla financovat opravu tenisových kurtů – výměnu 

hracího povrchu. Fotbalisté dostali 12 000 Kč výměnou za zavěšení reklamního poutače  

na hlavní budově kabin. 

Tab. 3 – Rozpočet SK 2014 (zdroj: obecní úřad, vlastní 

zpracování) 

2014 Kč 

Obec Ostrožská Lhota 610 000 

ČSTV 17 830 

OFS 13 170 

sponzoři 0 

celkem 641 000 

 

Rok 2014 se nese v Ostrožské Lhotě vznikem hokejového klubu a následného zařazení 

hokejistů pod SK. Dle Tab. 3 doputovalo z okresního fotbalového svazu do kasy fotbalového 

klubu 13 170 Kč. V tomto roce se ale žádnému z oddílů nepodařilo získat sponzorský dar. 

Tenisté pomocí dotace od ČSTV dodělali tenisové kurty. Jak již bylo zmíněno, hlavním 

mecenášem SK se opět stala obec ostrožská Lhota. Která v tomto roce rozpustila mezi kluby 

610 000 Kč. 

Tab. 4 – Rozpočet SK 2015 (zdroj: obecní úřad, vlastní 

zpracování) 

2015 Kč 

Obec Ostrožská Lhota 700 000 

ČSTV 10 000 

OFS 19 313 

sponzoři 35 000 

celkem 764 313 

 

V roce 2015 se započalo s výstavbou parketu před pódiem ve fotbalovém areálu. Vznikla 

zde nová hladká plocha o rozměrech 14x20 m. z toho plynul i větší obnos peněz, které byly 

přiděleny obcí. Dvěma spolkům se také po neúspěchu z předchozího roku podařilo dostat 

sponzorský dar. Konkrétně se jednalo o volejbalisty, kteří za peníze pořídili sítě na nově 

budovaný plážový volejbal a hokejisty. 
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Tab. 5 – Rozpočet SK 2016 (zdroj: obecní úřad, vlastní 

zpracování) 

2016 Kč 

Obec Ostrožská Lhota 1 020 000 

MŠMT 28 000 

FAČR 9 228 

sponzoři 43 000 

celkem 1 100 228 

 

V Tab. 5 můžeme pozorovat anomálii v podobě navýšení dotace obce do SK. Stalo se tak 

proto, jelikož v předchozím roce odsouhlasilo obecní zastupitelstvo opravu budovy pro 

zázemí tenisu a volejbalu. Tato rekonstrukce trvá dodnes a ke slavnostnímu znovuotevření 

má za přítomnosti hejtmana ZK – pana Čunka dojít 28. 5. 2018. Rekonstrukce probíhá za 

účasti obecních zaměstnanců a dobrovolníku napříč celým SK. 450 000 Kč, které byly obcí 

na tuto opravu přiděleny, jsou tedy jen na materiál. Veškerá práce v ceně zahrnuta není. Další 

položky jako vybavení prostor a jiné šly z jiných forem obecního rozpočtu. Celková 

investice se počítá na téměř 2 500 000 Kč. 

Tab. 6 – Rozpočet SK 2017 (zdroj: obecní úřad, vlastní 

zpracování) 

2017 Kč 

Obec Ostrožská Lhota 512 000 

MŠMT 55 000 

FAČR 17 175 

sponzoři 23 000 

celkem 607 175 

 

V  Tab. 6 opět vidíme realitu. Konkrétně pokles obecní finanční podpory na reálnou míru, 

ve chvíli, kdy nebyla naplánována žádná investice. I tak obec stále zůstává a nad míru 

největší pravděpodobnosti i zůstane hlavním partnerem a podporovatelem sportu 

v Ostrožské Lhotě. V současné době kluby se svými prostředky vychází. Ovšem bez jejich 

další aktivity by jejich existence mohla být na hraně. Typickým příkladem je sekačka pro 

údržbu fotbalového hřiště. Tato je 15 let po záruce a koupě nové by přišla fotbalový klub  

na minimálně 120 000 Kč, což je přibližně polovina jejich rozpočtu. 
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9 POPIS A ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ 

V OSTROŽSKÉ LHOTĚ  

V následující kapitole se budu věnovat aktuálním sportovním klubům, které působí 

v Ostrožské Lhotě. Mimo informací o klubech samotných se zde zaměřím na způsoby 

získávání prostředků pro jejich chody, zapojení se do chodu obce a celkový sportovní přínos 

jednotlivých klubů. Pro lepší porozumění celé problematiky, jsem jako host, postupně 

navštívila výroční schůze všech klubů, jež budu analyzovat. Stejně tak jsem se v sobotu 24. 

února 2018 účastnila vůbec poslední výroční schůze SK. Ráda bych zde poděkovala všem 

předsedům, že mi vyšli vstříc, dovolili mi účast na jejich schůzích a mimo cenných materiálů 

(hlavně originálních a nenahraditelných kronik) mi poskytli i spoustu informací ústní 

formou. 

9.1 Fotbal 

Fotbal, je vůbec prvním samostatným oddílem, který v Ostrožské Lhotě vznikl.  Od 1. 

července 1947, kdy se datuje počátek kopané v Ostrožské Lhotě, prošly fotbalem stovky  

a stovky hráčů i funkcionářů. Ještě před deseti lety kopali pod hlavičkou SK Hráči mladší 

přípravky, starší přípravky, žáků, dorostu, prvního mužstva a internacionálů. Tehdejší počet 

registrovaných fotbalistů byl 105 osob. Vlivem ne příliš šetrných zásahů do chodů 

venkovských klubů ze stran fotbalové asociace, nízkého počtu dětí a celkového menšího 

zájmu se postupně počet mužstev dosti zredukoval. 

Dokonce v jedné době hájili barvy své vesnice pouze internacionálové a první mužstvo. 

Tomuto neutěšenému stavu naštěstí nastala přítrž v roce 2016, kdy pod vedením 

profesionálního trenéra, jež prošel hráčsky i trenérsky nedalekým prvoligovým klubem 1. 

FC Slovácko, vzniká ve Lhotě opět akademie mladší a starší přípravky. V současné době 

jsou obě tato mužstva řádně přihlášena k mistrovským zápasům a rozdávají tak radost nejen 

rodičům ale i širokému poli místních diváků. 

První mužstvo aktuálně aspiruje na postup z okresního přeboru a pyšní se jako jedno z mála 

velkou raritou a to, že za něj nastupují bez výjimky místní rodáci. Tento fakt je způsoben 

v jednom ohledu kvalitou místních fotbalistů, ale také omezenými prostředky na nákup 

„přespolních“. 
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Posledním celkem, hájícím barvy Ostrožské Lhoty jsou aktuálně internacionálové, jinak také 

zváni staří páni. Tato skupina je dle mého názoru vůbec nejlépe organizovaná. Má také 

nejvíce členů a to takřka 50. Všichni pánové pravidelně vyjíždějí reprezentovat na turnaje 

po celé ČR i zahraničí. Patří též k nejaktivnějším, co se veřejného života týče. Pravidelně 

pořádají zábavy i plesy, které se v Ostrožské Lhotě těší velké oblibě. 

Financování fotbalu 

Hlavním mecenášem fotbalu v Ostrožské Lhotě je bezpochyby obec Ostrožská Lhota. 

Rozpočet kopané se za posledních 5 let pohybuje kolem 250 000 Kč. Z této částky ovšem 

drtivá většina padne na údržbu hrací plochy a materiálu fotbalistů. Obec se na tomto rozpočtu 

podílí zhruba 80%. Dalším přivýdělkem fotbalistů je pravidelné vybírání parkovného  

při poutích u nedalekého chrámu svatého Antonína. Tamní výtěžek bývá okolo 40 000 Kč. 

Tyto peníze zůstávají fotbalistům až na 6%, které se dle stanov odvádějí do hlavní pokladny 

SK.  

Drobný, ovšem při velikosti rozpočtu nezanedbatelný výtěžek mají fotbalisté z vyvěšených 

reklam soukromých subjektů, jež z části lemují hrací plochu. Za jednu vyvěšenou reklamu 

si fotbalisté berou 1 500 Kč/rok. Nutno dodat že cedule jsou tam nyní jen 2. Velkým 

přínosem je pořádání plesů, popř. tanečních zábav. Zde se z tomboly a případného prodeje 

nápojů mohou generovat taktéž tak potřebné finance na udržení chodu. Posledním, ovšem 

nevypočitatelným příjmem jsou dary od sponzorů. S těmito se ve finanční rozvaze nedá 

počítat a je téměř železnou pravidelností, že pokud už se najde sponzor, jedná se o stávajícího 

nebo bývalého člena místního fotbalového klubu. 

Přínos fotbalu obci 

Fotbalisté SK Ostrožská Lhota hrají svá pravidelná mistrovská utkání na místním 

fotbalovém hřišti. Tyto zápasy se těší velké oblibě místních a to také proto, že jim nyní 

obstarávají před-zápas ti nejmenší a to je mladší i starší přípravka. Tato koncepce slaví velký 

úspěch, jelikož se před mistrovským zápasem prvního mužstva dostaví velké množství 

diváků a mají možnost povzbudit ty nejmenší, pro které je to jistě ta největší odměna. 

Jak bylo již řečeno, internacionálové baví občany nejen na zeleném pažitu, ale taky 

organizováním plesů a tanečních zábav. Mezi nejdůležitější sportovní podjetí patří 

bezpochyby tzv. „Šuhaj Cup“, tedy mezinárodně obsazený fotbalový turnaj internacionálů, 
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konající se začátkem června. Celkově je složka kopané velmi dobře zapojena do chodu obce. 

Je také nutno připomenout, že žádný hráč ani funkcionář fotbalového klubu v Ostrožské 

Lhotě nebere žádné peníze. Placenými funkcemi jsou jen pozice trenérů.    

9.2 Kulturistika 

Oddíl kulturistiky vzniká v obci v roce 1971, kde skupina nadšenců okolo pana Josefa 

Lopaty rozhodla vlastními prostředky přebudovat malou místnost pod místním zdravotním 

střediskem. Zajímavostí bylo umístění zašifrované americké vlajky, kdy na stěně byly 

červeno-bílé pruhy a po místnosti rozeseto 51 hvězdiček tedy počet odkazující na počet 

amerických států.  Postupem času, si oddíl vytváří dobrou členskou základnu, což se 

projevuje na výkonnostním růstu členů. Úspěchu dosahují Luboš Křápek a Zdeněk Fusek 

v rámci okresního přeboru i krajského přeboru. Cvičební nářadí si vyrábějí svépomocí, 

finanční prostředky získávají sběrem starého železa a papíru. Kurz rozhodčích v roce 1972 

úspěšně absolvují Luboš Křápek, Stanislav Lopata, Josef Lopata a Miroslav Vaněk. Nejdál 

z této čtveřice to dotáhl Ing. Luboš Křápek, který je mezinárodním rozhodčím v oblasti 

závodní kulturistiky. Následkem těchto úspěchů se zvětšuje vybavení a nadále narůstá  

i počet členů. Těch je dnes již 40 a toto číslo nenarůstá jen z kapacitních důvodů místní 

tělocvičny. Na velikost obce se však i tak jedná o velmi slušně vybavenou posilovnu.  

Financování kulturistiky 

Stejně jako všechny složky vedené pod SK je i pro kulturistiku v obci hlavním zdrojem 

příjmu část obecního rozpočtu určeného SK. Kulturisté nepořádají žádné společenské akce 

a tak jediným nadstandardním příjmem zůstává sběr železa, jako tomu bylo v dobách jejich 

vzniku. Jelikož sama místní posilovny využívám, mohu potvrdit, že jsou zde všechny peníze 

doslova vidět. Každý rok místní oddíl dokupuje nové posilovací stroje nebo obnovuje 

stávající archiv zařízení.  

Přínos kulturistiky obci 

Kulturisté mají ve svých vnitřních stanovách požadavek na odpracování 20 hodin 

brigádnických hodin na každého člena. Mimo to, že samozřejmě opravují a udržují svoje 

zázemí, se starají také o pouliční osvětlení v obci a to pomocí vysouvacího žebříku, jež mají 

ve své správě. Suplují tak v tomto práci obecních zaměstnanců ku prospěchu všech občanů 

Ostrožské Lhoty. Tato práce je samozřejmě nehonorována. O přínose v podobě zdatných  
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a odolných občanů v tomto případě nemůže být sporu. Historicky oddíl kulturistiky proslul 

pořádáním skautských táborů v Beskydech v letech 1972 - 1985. Účast byla vždycky velká 

a zážitky nezapomenutelné, jak při našem rozhovoru neopomene připomenout stávající 

předseda a zakladatel pan Josef Lopata. 

9.3 Volejbal 

Volejbalový oddíl se v Ostrožské Lhotě utváří v roce 1954. Následně se přihlašuje do okresní 

soutěže, kde působí až do roku 1968, kdy se z dnes již těžko zjistitelných příčin rozpouští. 

Impulzem k znovuobnovení se stává rok 1984, kdy vzniká mužstvo mužů a nově i žen. Tito 

se však nepřihlašují do žádných soutěží a hrají čistě rekreačně. V Současné době mají 

volejbalisté vybudován krásný venkovní areál s přilehlou budovou, kde mají veškeré zázemí. 

V zimě se tento oddíl stěhuje do sportovní haly, která jim jako multifunkčně zařízena opět 

poskytuje dostatečné zázemí. 

Financování volejbalu 

Volejbal je financován čistě z obecního rozpočtu a to konkrétně 13% (viz tabulka 1). 

Vzhledem k finanční nenáročnosti tohoto sportu je pro ně finanční dotace z SK plně 

dostačující. 

Přínos volejbalu obci 

Volejbalisté nepořádají ani společenské akce ani se nepodílejí na rozvoji infrastruktury 

v obci. Každopádně si vzali na starost rozsáhlých sportovišť v obci. Zejména tedy 

sportovního areálu SK. Jednou do roka také pořádají volejbalový turnaj, na který se sjíždějí 

týmy ze širokého okolí. Turnaj se hraje venku na písku a je v obci velmi oblíbený. 

9.4 Tenis 

Tenisový klub byl založen v roce 1982. Tenisový areál vznikl díky pracovitosti a nadšení 

místních obyvatel, kteří zde odpracovali tisíce brigádnických hodin. Byly zbudovány 2 

antukové kurty a tenisová cvičná zeď. Tenisový klub má stabilně kolem 50 členů. Vedle 

kurtů je vystavěno hezké zázemí se šatnami, sociálním zařízením, zastřešeným prostorem  

a krbem sloužícím k posezení po turnajích či soutěžních zápasech. V uplynulém roce navázal 

tým dorostenců na závodní tenis účastí ve III. třídě krajské soutěže smíšených družstev.   
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Financování tenisu 

Tenisový klub, jako základní složka SK v Ostrožské Lhotě dostává taktéž 13% podíl z obecní 

dotace. Jelikož jsou členové i místní úspěšní podnikatelé, těší se v současné době podpoře  

i z této strany. Dalším velkým příjmem je pronájem tenisových kurtů široké veřejnosti, 

jelikož se místní kurty těší oblib nejen místních ale také přespolních. Nutno podotknout,  

že výdaje na provoz nejsou rozhodně tak velké jako třeba u fotbalu a tak je financování 

zdravé a každoročně končí přebytkem. 

Přínos tenisu obci 

Tenisté pořádají každý rok 3 turnaje, z nichž jsou 2 přístupné veřejnosti – tedy  

i neregistrovaným tenistům. Každý rok se tak můžeme těšit třeba na velmi populární 

„burčákový turnaj“, který se odehrává v období dozrávání pro tuto oblast typického lehce 

alkoholického moku. Tenisté se také zapojují do kulturního dění v obci. V minulosti byly 

velmi oblíbeny jejich plesy. Dnes už tuto tradici ovšem neudržují. Příznačné pro tento oddíl 

je velké množství mládeže, které láká hlavně tenisová akademie pod vedením předsedy pana 

Turčina. Každoročně se na ni v období prázdnin hlásí desítky dětí a to nejen místních. 

9.5 Hokej 

Hokej, jakožto nejmladší člen SK vzniká v Ostrožské Lhotě v roce 2014. Nulová historie 

však nemá nic dočinění s nadšením, které do svého snažení tato parta vložila. Hokejisté se 

ihned po založení přihlašují do amatérské hokejové ligy dále jen AHL. Již další rok tuto ligu 

pod vedením zkušeného kapitána Jura Jenča, jež má zkušenosti i třeba ze slovenského 

Zvolenu, doslova opanují a za přítomnosti mnohdy i dvousethlavého davu podporovatelů 

z řad občanů obce si kráčejí k zisku premiérové trofeje. Hlavně pro mladé kluky je tento 

příběh o výhře v AHL na tolik inspirující, že se přihlašují do juniorských akademií 

v sousedním Uherském Ostrohu, který má zimní ledový stadion a hraje profesionální 

soutěže. 

Financování hokeje 

Hokejisté, jako nová složka SK nemá aktuálně nárok na procentuální dotace z obecního 

rozpočtu. Pánové si veškeré své fungování v soutěži AHL hradí ze svých zdrojů. Sponzorské 
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dary jsou taktéž výhradně z řad některých z nich a tak jim snad bude drobnou náplastí, že se 

letos budou dělit o výtěžek z parkoviště, jež mají ve správě s fotbalisty. 

Přínos hokeje obci 

Vzhledem k velmi krátké historii hokeje v Ostrožské Lhotě by se dalo pochopit menší 

zapojení hokejistů do veřejného života a chodu obce. Opak je ovšem pravdou. Hokejisté 

nejen že baví diváky svými výkony na ledě, stíhají toho mnohem víc. Stihli už 3x pořádat 

velmi úspěšný hokejový ples, udržují a starají se o plochu zvanou plac, kde v zimě pomáhají 

místním hasičům s přípravou ledové plochy. Tato samozřejmě slouží nejen jim, ale hlavně 

místním dětem. Někdy na dny, jindy na týdny, se střed obce promění v kluziště o rozloze 

20x20m. Tato plocha je potom každý večer uklízena a je navršena nová vrstva vody měnící 

se na led. 

Největší slávu zažila tato ledová plocha 22. 1. 2017, kdy si za vůně svařeného vína, slivovice 

a domácích buchet našlo cestu k ledové ploše přibližně 450 nadšených diváků. Hrál se tu 

v zámoří tak populární „Winter Classic“, tedy hokej pod širým nebem. Soupeřem pro domácí 

borce byli „Kohúti Bánov“ z AHL. 

Tato událost byla doslova heroickým počinem místních hokejistů. Teploty v té době borcům 

rozhodně nepřáli. Celková organizace včetně zbudování provizorního oplocení byla doslova 

špičková. Nic nebránilo tomu, aby si diváci vychutnali krásný a spravedlivý příděl 22 branek 

a to po 11 na každé straně a následnou výhru domácích po samostatných nájezdech. Jak 

tehdy vzpomínali místní pamětníci, hokej se hrál v Ostrožské Lhotě znovu po více než 50 

letech. 

9.6 Florbal 

Florbal v Ostrožské Lhotě funguje pod záštitou SK, ale hlavním partnerem a zřizovatelem 

je základní škola v Ostrožské Lhotě. Týká se jen dětí školou povinných. Žáci jsou rozdělení 

do dvou skupin 1-5 třída a 6-9 třída, v posledním roce, ale do kroužku chodí i dva kluci 

navštěvující pořád mateřskou školu.  Celkem je počet dětí dohromady každý rok kolem 

třiceti. 

Osobně tento kroužek vede místní florbalový profesionální hráč Jakub Hájek už pátý rok, 

kdy přišel jako jeden ze tří a do dvou let zůstal sám. 
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Kroužek je jednou týdně, kdy mají jednu hodinu starší, jednu hodinu mladší žáci. U mladších 

jde především o zvyknutí si na hokejku a postupné zvládání slalomů, nahrávek, zpracování 

a střelby, starší většinu času stráví hraním zápasu. 

„Kroužek, ale není jenom o florbalu jako takovém, ale i o získávání návyků do dalšího 

života. Nutnost chodit do kroužku pravidelně, ne jenom když se mi chce, poslouchat pokyny, 

soustředit se na to co dělám. U některých jedinců je disciplína opravdu doslova cizí pojem“. 

Říká Hájek. 

Vzhledem k tomu, že není zaměstnancem školy a nemá tak během pracovního týdne prostor, 

účastní se kroužek turnajů jenom dvakrát ročně a to v Kunovicích. Tam se pravidelně 

umisťují mezi lepšími celky. 

Poslední dva roky začala pomalu fungovat spolupráce s jeho mateřským florbalovým 

klubem FBK Spartak Hluk, kdy čtyři kluci z kroužku přešli do žákovských kategorií tohoto 

klubu a hrají tak florbal i soutěžně, což je pro trenéra a vychovatele v jedné osobě asi největší 

zhodnocení jeho práce a času, který kroužku obětuje.   

9.7 Turisti 

Počátky turistiky v Ostrožské Lhotě sahají do roku 1975, kdy se formuje oddíl v místní 

základní škole. Po roce 1989 přichází útlum kdy „chybí vůle i čas“, jak říká předseda pan 

Stanislav Kuřina. Po roce 1997, kdy se kromě názvu mění i nálada v oddílu přicházejí turisté 

s novými metodami a tak se členové mohou kromě klasické turistiky těšit třeba  

na cykloturistiku, v zimě potom na běžecké i sjezdové lyžování. V posledních letech se 

potom přidávají i vodácké akce. 

Jak říká pan Kuřina: „Turistika možná nezapadá do schématu tradičních sportů 

provozovaných pod hlavičkou SK a cílem nejsou první místa. Stupně vítězů patří všem, kdo 

se rozhodnou udělat něco pro svou tělesnou zdatnost, pro fyzické i duševní zdraví, pro vztahy 

mezi lidmi, pro vztah k přírodě. Je to klub, jejíž členové se snaží prožít plný život ve zdraví, 

kráse a poznávání“. 

 

Financování turistiky 

 

Turistika dostává v rámci SK 13 % obecní dotace. Mezi turisty patří spíše starší ročníky  

a tak od nich nikdo neočekává nějakou veřejnou činnost. Na své další potřeby, tedy zájezdy 

nebo zmíněné sportovní aktivity mimo tento základní příjem přispívají čistě ze svých 

osobních zdrojů.  
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Přínos turistiky obci 

Legendárními jsou zejména „šlápoty okolo Lhoty“, tyto se konají pravidelně na jaro  

i podzim a to od roku 1987. Jedná se o procházku po okolí obce. Pravidelně vyráží více 

skupin. Účastníci mohou zvolit z vícera tras, lišících se délkou i náročností. Velmi populární 

jsou taktéž turistické zájezdy do Vysokých Tater. Tyto akce jsou pro širokou veřejnost.  

 

Mezi největší projekty turistického oddílu poslední doby patří rekonstrukce a zpřístupnění 

dříve již zahrnutého bunkru „UŽ 6“ v chřibské pahorkatině nad Ostrožskou Lhotou. Tato 

rekonstrukce trvala 2 roky a bunkr byl zpřístupněn na jaře roku 2017. Turistický oddíl zde 

provádí bezplatné prohlídky veřejnosti a to každou neděli. 

9.8 Motokros 

Motokros v Ostrožské Lhotě rozhodně nepatří mezi nejpočetnější kluby, co se do počtu členů 

týká. Když se ovšem zaměříme na výsledky, zjistíme, že místní rodák, pan Antonín Křápek, 

drží opravdový unikát. Ve věku 72 let se totiž stal v srpnu 2017 v dánském Randers mistrem 

světa v kategorii 66+. To se do té doby nikomu v Č R nepodařilo a tak není divu, že je pan 

Křápek inspirací nejen svým vrstevníkům, ale hlavně mladým závodníkům. Je sportovec 

tělem i duší. Není snad jediná kost v těle, kterou by neměl zlomenou. Elán a odhodlání, které 

z tohoto stále pracujícího montážníka kotlových těles vyzařuje je inspirací pro okolí. Při vší 

skromnosti, jíž tento pán oplývá, stále chodí do práce a to kvůli tomu, aby mohl financovat 

své cesty na „velké ceny“ motokrosu napříč Evropou. Pro toto si získal obdiv nejen místních, 

ale i celého startovního pole, jež je z velké míry profesionální a finančně zajištěno  

ze soukromé sféry. 

 

 

Obr. 4 - Bunkr typu UŽ 6 (Foto: Stanislav Dufka) 
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10 STÁVAJÍCÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTUA 

Sportovní infrastruktura v Ostrožské Lhotě by se dala rozdělit do dvou částí. Tou menší je 

střed vesnice, kde se nachází asfaltová plocha v zimě též používaná jako kluziště a taky  

na poměry obce velká relaxační zóna, sloužící hlavně dětem a maminkám. Druhou a hlavní 

je sportovní areál SK, vznikající v 70. letech. Patří obci, je však pronajímán SK  

za symbolickou 1 korunu ročně. Tento nájem je nyní platný do roku 2050. Dnes se jedná  

o plně funkční sportovní areál oddělen od okolí původní okrasnou zídkou a z poloviny 

pletivem. Součástí jsou 2 fotbalová hřiště, tenisové kurty, tréninková zeď, volejbalový kurt 

a zázemí pro venkovní lehkou atletiku (škvárová dráha a doskočiště pro skok do dálky). 

Součástí takto ohraničeného areálu není sportovní hala. Ta se ale nachází jen 5 metrů  

od hranice tenisových kurtů. Je tedy místními považována za součást areálu. Tomuto se budu 

podrobněji věnovat v následujících kapitolách. 

10.1 Fotbalové hřiště 

Potřeba nového fotbalového hřiště byla hlavním impulsem pro vznik respektive budování 

nového sportovního areálu v Ostrožské Lhotě. V roce 1958 se stala dnes již takřka 

nepředstavitelná věc. Celkem 36 vlastníků pozemků půdy v oblasti „Zelničky“ nemělo 

problém s odprodejem pozemků a dali tak vzniknout souvislé ploše takové velikosti, že se 

na ní dalo vybudovat normované fotbalové hřiště a dokonce i hřiště vedlejší; opět o dnes 

normovaných rozměrech. 

I když se dnes vedlejší – tréninkové hřiště neudržuje, to hlavní stále slouží pro účely 

nejpopulárnějšího sportu ve Lhotě, tedy fotbalu. Mimo Fotbalisty využívá hřiště i místní 

základní škola pro venkovní hodiny tělesné výchovy a je taky oblíbeným místem hasičů  

pro jejich každoroční závody. Jedná se dnes tedy o multifunkční plochu, bez které si 

sportovní dění v obci lze jen těžce představit. 

10.2 Sportovní hala 

Sportovní hala, slavnostně otevřená v roce 1981 je dnes neodmyslitelnou součástí sportovní 

infrastruktury SK. V zimě je místními oddíly téměř naplno obsazena. Využívají ji tenisté, 

volejbalisté, badmintonisté, fotbalisté a celoročně pak hala slouží florbalu. Hala je rovněž 

přístupná veřejnosti. Hodina pro místní stojí 80 Kč, pro cizí potom 200 Kč. V roce 2006 se 

dočkala rozsáhlé rekonstrukce, kdy se zateplovala fasáda, předělávali podlahy a měnilo 
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topení. Součástí rekonstrukce byla také renovace šaten a příslušného sociální zařízení včetně 

nových sprchových koutů. V současné chvíli tedy splňuje nejvyšší nároky  

a pro cenu 200 Kč/hod je hojně využívána i sportovci třeba z nedalekého okresního 

Uherského Hradiště, kde jsou ceny vyšší. 

10.3 Tenisové kurty 

Tenisové kurty se do komplexu přidávají v roce 1983. Byly budovány takřka bezvýhradně 

tenisovými nadšenci v Ostrožské Lhotě a jinými dobrovolníky. Dnes tvoří tenisové kurty 

zázemí tenisovému klubu, jež zde každoročně pořádá hned 3 turnaje, z nichž jsou 2 určeny 

i pro širokou veřejnost. Kurty jsou ohraničeny 5 metrů vysokým plotem a od zbytku areálu 

odděleny ještě alejí vzrostlých smrků, které zde vytvářejí přirozené závětří. Povrchem kurtů 

je antuka, jež je tenisovým oddílem pravidelně udržována. Vedle kurtů je vystavěno hezké 

zázemí se šatnami, sociálním zařízením, zastřešeným prostorem a krbem sloužícím  

k posezení po turnajích či soutěžních zápasech. Stabilně má klub přibližně 50 členů. Kurty 

jsou však hojně využívány i tenisty ze širokého okolí, kteří si oblíbili nejenom špičkové 

zázemí, ale také cenu pronájmu. Ta činí 100 Kč na hodinu a opět je tato cena velmi příznivá 

především pro tenisty z nedalekého Uherského Hradiště. 

10.4 Volejbalové hřiště 

Přestože volejbalový oddíl vzniká již v roce 1954, práce na betonové ploše již měla posloužit 

jako podklad volejbalovému hřišti, začíná až v roce 1986. Stavba probíhá v blízkosti již 

stojících tenisových kurtů a uzavírá se tak výstavba multifunkčního sportovního areálu.  

V roce 2006 se volejbalové hřiště rozšiřuje o plážový kurt, kdy je stejně jako v předchozím 

případě vše budováno pouze z vlastních zdrojů klubu a úsilím jejich příslušníků. Postupem 

času přibývá v blízkosti kurtů i malá dřevěná chatka, která slouží jako bezprostřední zázemí 

při akcích volejbalového oddílu. Volejbalisté mají také možnost využití nově 

zrekonstruované budovy, o kterou se dělí s tenisovým oddílem. Oba volejbalové kurty jsou 

dnes bezplatně a bez omezení přístupné veřejnosti, čehož využívají nejen místní obyvatelé, 

ale také děti z místní základní školy. 

10.5 Atletické zázemí 

Snahou místního Sokola, posléze SK, bylo v místním sportovním areálu vybudování 

podmínek pro lehkou atletiku. Se vznikem fotbalového hřiště se pojí i budování škvárové 
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běžecké trati. Tato je dlouhá 110 metrů a je svislá s délkou hřiště. V 60-70 letech je  

na tehdejší poměry ve výborném stavu a slouží tak pro přípravu nejen místních, ale i cizích 

celků. Na atletickou dráhu navazuje rozběžiště a také doskočiště pro skok daleký a celek 

dotváří výseč pro hod koulí. Tento atletický celek vytvářel až do 90. let velmi slušné zázemí 

pro atletická klání. Dnešní stav by ovšem dobrovolníky, kteří zde strávili stovky 

brigádnických hodin, jistě nepotěšil. Škvárová dráha dnes již plně splynula s okolním 

travnatým porostem, koulařský sektor dopadl úplně stejně, jediné co dnes připomíná zašlou 

slávu místní lehké atletiky, je udržované doskočiště, které pro své zápolení využívají žáci 

místní základní školy. 
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11 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Pro dotazníkové šetření jsem použila mírně odlišnou formu, než je dnes obvyklé. Rozhodla 

jsem se dotazníkové šetření rozeslat přes poštu Uherský Ostroh, která je správně nadřazena 

poště Ostrožské Lhoty. Vytiskla jsem tedy 500 kopií tohoto dotazníku a zadala roznos  

na výše uvedeném místě. Bylo mi sděleno, že v Ostrožské Lhotě se nachází se 486 schránek 

a tak jsem zde zanechala i stejný počet kusů kopí dotazníku. Za 3 pracovní dny již byly 

dotazníky v každé schránce v obci. Občanům jsem poskytla 14 dní na vyplnění a odevzdání 

na předem určená sběrná místa. 

Tímto způsobem rozšíření šetření jsem sledovala objektivnější sběr dat, než rozšíření 

dotazníku po sociální síti mezi své kamarády; případně mezi jejich rodinné příslušníky. 

Z tohoto typu sběru dat jsem měla prvotně velké obavy. Nebyla jsem si jista, zda se mi vrátí 

dostatečný počet formulářů. Měla jsem tak připraven i záložní plán; rozeslání dotazníku po 

sociální síti. Z celkového počtu 486 rozeslaných dotazníků se mi ovšem vrátilo 107 

vyplněných formulářů. Tedy dostatečný počet pro analýzu, vyhodnocení a utvoření závěru 

z nich. Všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění, ale hlavně doručení dotazníku na mnou 

vybraná místa tímto velmi děkuji za spolupráci a vyjádření se. 

11.1 Předmět a úloha průzkumu 

Předmětem dotazníkového šetření bylo zjistit míru spokojenosti se stávající sportovní 

infrastrukturou v Ostrožské Lhotě, resp. potřeby zlepšení vč. míry finanční podpory.  

Pro tento způsob šetření jsem použila 4 uzavřené, 4 polouzavřené a 1 otevřenou otázku. 

Jednotlivým výsledkům se dále budu věnovat v dalších kapitolách.  

11.2 Realizace průzkumu  

K realizaci průzkumu jsem vybrala formu roznášky dotazníkového šetření, přes Českou 

poštu Uherský Ostroh, která je správně nadřazena České poště Ostrožská Lhota. Takto se do 

každé schránky v Ostrožské Lhotě dostal dotazník o 9 otázkách s prosbou o vyplnění  

a odevzdání na mnou vybraná sběrná místa. Ze 486 dotazníků se mi v určené 14 denní lhůtě 

vrátilo 107. Pro formu, kterou jsem zvolila, se mi tento počet jeví jako velký úspěch, jelikož 

nikdo z tazatelů ke mně necítil povinnost o vyplnění, který by při šíření po sociální síti 

s konkrétní a osobní prosbou jistě byl. 
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11.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Pohlaví 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů (Vlastní zpracování) 

Věk 

 

Graf 2: Věk respondentů (Vlastní zpracování) 

Status 

 

Graf 3: Status respondentů (Vlastní zpracování) 

 

V prvních 3 otázkách jsem se zaměřila na rozdělení respondentů dle pohlaví, dále jsem 

zjišťovala věkové kategorie respondentů a jejich společenský status ve smyslu zaměstnání. 
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Z šetření vyplynulo, že mezi lidmi, kteří mi dotazník vyplnili a odevzdali, převažují 

zaměstnaní muži ve středním věku. Konkrétně se jednalo o 68 mužů a 39 žen. Mezi nimi 

bylo 37 osob mladších 30 let. Nejmenší skupinu tvořili občané nad 60 let a nejpočetnější 

skupina byla v tomto rozmezí – konkrétně 47 osob. Dále jsem zjistila, že převažovali osoby 

zaměstnané v počtu 67. Studentů bylo 18 a důchodců 19. Mezi respondenty se též objevila 

jedna osoba na mateřské dovolené, možnost nezaměstnaný zůstala neoznačena ve všech 

případech. Zde se mi definitivně potvrdilo, že průzkum zasáhl respondenty, jež bych jen 

těžce oslovila dnes běžnou „internetovou“ formou, jelikož mezi mými přáteli na sociální síti 

rozhodně nepřevažují pracující občané. 

Věnujete se aktivnímu sportování? 

 

Graf 4: Přístup ke sportu (Vlastní zpracování) 

 

Po získání základních dat o respondentech bylo pro další šetření nutno zjistit, kolik 

z dotázaných se aktivně věnuje sportu. Pakliže by v tomto průzkumu byla většina 

nesportujících, byla by ohrožena relevantnost dalšího šetření. Protože se ale 91 ze 107 

respondentů, tedy plných 85% označilo za aktivní sportovce, jsem si jista, že průzkum zasáhl 

osoby, kterým budoucnost sportu, sportovišť a budoucnosti v této oblasti není rozhodně 

lhostejná. 
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Jaká je pro vás hlavní motivace sportovat? (odpovídejte jen v případě, že sportujete)

 

Graf 5: Motivace ke sportování (Vlastní zpracování) 

Následujícím dotazem jsem zjišťovala, jakou motivaci mají oslovení k vykonávání sportovní 

aktivity. Zároveň jsem zde poprosila respondenty, aby tuto otázku nezodpovídali v případě, 

že na předchozí otázku odpověděli záporně. Odpovídali zde tedy jen ti, kteří uvedli,  

že aktivně sportují.  Z průzkumu vyplynulo, že hlavním „motorem“ pro vykonávání 

sportovní aktivity mají občané kvůli svému zdraví. Takto se vyjádřilo 42 dotázaných. 23 

uvedlo jako prioritu svoji fyzickou kondici, což je se zdravím úzce spojené. Mezi méně 

frekventované odpovědi patřilo zapojení se do sportu kvůli kamarádům – zde jistě mnozí 

hodnotí dobrý kolektiv a náladu, která vládne v daném oddílu. Tento okruh by mohl být 

sloučen s odpovědí zábava, kterou bere jako hlavní důvod sportování 7 dotázaných. Jak jsem 

popsala, okruh lidí se kterými se při sportovních zápoleních úzce potkáváte, jde se zábavou 

z toho plynoucí ruku v ruce. Posledním relevantním je pro 5 tazatelů vzhled. 2 občané uvedli, 

že je ke sportu vede jiná motivace, než jakou měli na výběr v základní nabídce. 

Jak hodnotíte stávající sportovní infrastrukturu v obci? 

 

 

Graf 6: Stávající stav sportovní infrastruktury (Vlastní 

zpracování) 
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Dalším tématem, které jsem v dotazování otevřela, bylo hodnocení stávajícího stavu 

sportovní infrastruktury v Ostrožské Lhotě. Zde jsem s odstupem času nebyla překvapena 

výsledkem, který výzkum přinesl. Místní občané vědomi si na velikost své obce 

nadstandardně kvalitního zázemí sportovišť v drtivé míře odpovídali, že jsou se stavem 

současné infrastruktury spokojeni a nic by na ní neměnili. Konkrétně se takto vyjádřilo 

celkem 83 ze 107 dotázaných. Jako dobrou nebo dostatečnou hodnotilo stav současné situace 

19 lidí, neuspokojivá nebo nedostatečná se situace jeví pouze 5 ze 107 dotázaných. Z tohoto 

výsledku usuzuji, že jsou lhoťané se stavem sportovní infrastruktury v naší obci spokojeni. 

Celkově mě toto zjištění nepřekvapuje. Místní jsou totiž na svůj sportovní areál opravdu 

hrdí. Nejen pro jeho komplexnost, která je na velikost obce opravdu nadstandardní, hlavně 

ovšem proto, že si jej téměř celý vybudovali sami bez dnes tak populárních evropských 

dotací, grantů a podobně. 

Domníváte se, že finanční podpora obce do sportu je dostatečná? 

 

Graf 7: Finanční podpora obce (Vlastní zpracování) 

V dalším okruhu jsem otevřela téma míry finanční podpory obce do sportu v Ostrožské 

Lhotě. Otázku jsem takto formulovala schválně, vědoma si, že obec je hlavním finančním 

mecenášem a podporovatelem sportu v obci. Že je podpora dostatečná odpovědělo 32 

dotázaných, že je ovšem podpora nedostatečná celých 63, tedy téměř dvojnásobek. 12 

občanů uvedlo, že neví, resp. nemají na problematiku financování ucelený názor. I těmto 

děkuji. Pokud do financování nijak nevidí nebo s ním nejsou blíže seznámeni, byla tato 

možnost právě pro ně. Celkově z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby se obec 

Ostrožská Lhota podílela na financování sportu ještě ve větší míře jako dosud. 
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Kam by podle Vás měly hlavně směřovat prostředky pro podporu sportu v obci? 

 

Graf 8: Oblasti, do kterých by měly směřovat finanční 

prostředky obce (Vlastní zpracování) 

 

Předposledním tématem, řešeným v dotazníkovém šetření byl cíl vynaložených prostředků 

obce do sportu. Zde jsem respondentům nabídla 4 možnosti, jež se mi vyprofilovaly 

v předchozím ústním průzkumu mezi členy SK. 14 respondentů se vyjádřila ve smyslu 

zachování stávajícího toku peněz, 17 by potom chtělo větší podporu stávajících sportovních 

oddílů SK. 

Pouhých 5 respondentů by si přálo, aby finanční prostředky směřovaly ke zlepšení sportovišť 

v obci. Největším překvapením této části je ovšem poslední nabídnutá možnost. Že mají 

lhoťané zájem na rozvoji mládeže jsem z předchozího ústního průzkumu věděla, že se ale 

pro tuto možnost na úkor svých „zájmů“ vyjádří plných 71 ze 107 dotázaných. Toto zjištění 

a kroky, které se na jeho základě provedli, budu rozebírat v závěru mé práce.  

Pokud Vám nějaké sportoviště v obci chybí, napište prosím jaké? (nepovinná otázka) 

 

Graf 9: Sportoviště, které dotazovaným chybí 

v obci Ostrožská Lhota (Vlastní zpracování) 
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Poslední otázku jsem nechala otevřenou. Ze 107 odevzdaných dotazníků zůstala tato otázka 

43x nezodpovězena. Dalších 33 odpovědí bylo ve smyslu, že nechybí nic nebo je zázemí 

dostatečné. Konkrétní odpovědi dopadly takto: 

Paintballové hřiště  16 

Hala pro lední hokej:   12 

Golfové hřiště:  2 

Bazén:    1 

Z tohoto průzkumu jsou patrné 2 věci. Místní obyvatelé žijí v realitě a jsou si vědomi faktu, 

že okolní větší města – konkrétně 4 km vzdálený Uherský Ostroh a 2 km vzdálený Hluk, 

mají krásné venkovní bazény a nevyjádřili tak požadavek realizovat tento i v Ostrožské 

Lhotě. Dostupnost do obou měst po nové cyklotrase tomuto faktu jen nahrává. 12 

Respondentů se vyjádřilo pro vybudování hokejové haly. Tento fakt je způsoben úspěchem 

a popularitou místního – nově vzniklého hokejového mužstva, kterou jsem popisovala 

v předchozích kapitolách. Zajímavostí, která z průzkumu vzešla, je však požadavek  

na zbudování paintballového hřiště. Celkově se za tuto myšlenku postavilo 16 z dotázaných 

a na poměry obce se rozhodně nejedná o neproveditelný projekt. Mohu ovšem konstatovat, 

že v globálu jsou místní se stavem stávajících sportovišť spokojeni. Usuzuji tak z poslední 

otevřené otázky kdy se 76 ze 107 respondentů pro budování nových sportovišť nevyjádřilo. 
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12 SWOT ANALÝZA  

Silné stránky 

+ Zájem obce Ostrožská Lhota na sportu v obci 

+ Finanční podpora sportu v obci 

+ Nadstandardní sportovní areál 

+ Pestrý výběr možností výběru sportu pro začínající sportovce 

+ Dlouholetá tradice sportu v obci 

+ Tradice pořádání sportovních akcí a podjetí 

+ Sportovní úspěchy ve svých kategoriích 

+ Dobrá poloha pro pěší i cykloturistiku 

+ Dobrá spolupráce obce a SK 

+ Velké nasazení v podobě dobrovolné činnosti 

+ Vysoká iniciativa podpory mládeže 

Slabé stránky 

- Nedostatečně využitý sportovní areál v oblasti „plac“ 

- Chybějící komunikace jednotlivých oddílů na úrovni využití hlavního areálu 

- Nedostatečná údržba stávajícího sportovního areálu SK a jeho blízkého okolí 

- Nulové ubytovací kapacity v obci i sportovním areálu 

- Nevyvážená finanční podpora jednotlivým sportovním klubům 

- Málo parkovacích míst v okruhu hlavního sportovního areálu SK 

- Absence stravování – restauračního zařízení v obci 

- Nevyužitá plocha vedlejšího fotbalového hřiště 

- Občasný výskyt vandalských iniciativ ve sportovním areálu 

- Chybějící kamerové zabezpečení sportovního areálu 

- Chybějící sportovní infrastruktura pro moderní respektive alternativní sporty  

Příležitosti 

+ Možnost podpory mládeže a jejich sportovního růstu 

+ Příprava a budoucí realizace nových projektů 

+ Finanční podpora z evropských grantů a dotací 

+ Vytvoření volnočasových aktivit pro starší generace 
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+ Rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit ve sportovním areálu 

+ Vyšší zapojení soukromého sektoru do rozvoje sportovního areálu 

+ Realizace infrastruktury pro alternativní respektive moderní sporty 

+ Vyšší informovanost o možnostech sportu v obci prostřednictvím viditelnějšího 

mikroregionu 

+ Propagace cyklotrasy, která se v obci větví do několika směrů 

+ Vytvoření obecní brožury k propagaci a informovanosti o sportovním zázemí v obci 

Hrozby 

- Potlačení rozvoje a důrazu na mládežnické kategorie – odklon mládeže od sportu 

- Zánik mužského fotbalu v obci 

- Omezení zapojení se občanů do rozvoje sportovní infrastruktury obce 

- Nízký zájem o sportovní akce a jejich následný možný úpadek respektive zrušení 

- Chybějící finanční zdroje určené k rozvoji stávající sportovní infrastruktury v obci 

- Rozštěpení oddílů při nezařazení pod hlavičku SK 

- Nezájem soukromého subjektu o financování sportu v rámci sponzorské podpory 

- Špatná předzápasová životospráva u prvního fotbalového mužstva 

 

12.1 Rozbor SWOT analýzy  

Silné stránky  

Mezi nejsilnější stránky v oblasti sportu v Ostrožské Lhotě je jednoznačně velká sportovní 

tradice v obci a hlavně historické zapojení se místních do budování bezkonkurenčního 

sportovního areálu vůči velikosti obce. Jelikož je mnoho členů vedení obce též zastoupeno 

v jednotlivých sportovních oddílech, jsou aktuální provázanost sportu s obcí, respektive 

nezbytné finanční toky, do jisté zabezpečeny. Až na potřeby infrastruktury pro alternativní 

sporty typu paintball, je současný sportovní areál po sportovní stránce plně vyhovující nejen 

pro místní ale i cizí návštěvníky. Tento areál je v největší míře udržován právě jednotlivými 

členy sportovních oddílu bez nároku na honorář, což je věc na úrovni větších správních celků 

zcela ojedinělá. Poloha obce a její napojení na síť cyklotras dává obci jedinečnou příležitost 

k prezentaci svého zázemí široké veřejnosti. Dobrá je též podpora mládeže, které jsem, 

věřím, napomohla i já prezentací dotazníkového průzkumu na výroční schůzi SK. 
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Slabé stránky  

Za slabší stránky sportovní infrastruktury lze považovat chybějící ubytovací a stravovací 

kapacitu v obci i sportovním areálu pro sportovce z okolí. Mezi další neduhy sportovního 

areálu patří nedostatek parkovacích míst v jeho okolí. Vzhledem k budování areálu v době, 

v které šlo toto jen velmi těžce předvídat a v místech, které jsou pro zlepšení této stránky 

nemožné, jde o neměnnou situaci, s kterou se musí místní smířit. Mezi slabé stránky 

sportovní infrastruktury patří i nedostatečné zabezpečení areálu, vzhledem k jeho odlehlé 

poloze. V důsledku chybějícího kamerového systému proběhlo v posledních 5 letech několik 

nezjištěných vandalských činů.  

Příležitosti  

Jak bylo zmíněno, Ostrožská Lhota a její obyvatelé mají na svůj stávající sportovní areál 

velkou vazbu, jelikož jej v minulosti bez nároku na honorář budovali. Z této situace je 

potřeba vytěžit co nejvíc i v současnosti. Vazba dřívějších sportovců a dnes mnohdy trenérů 

a vedoucích mládeže je nezpochybnitelná. Tohoto faktu je potřeba v kooperaci s obcí využít 

k rozvoji a maximální podpory těch nejmenších – do budoucna pokračovatelů sportovní 

myšlenky v Ostrožské Lhotě. Rozvoj ubytovací a stravovací kapacity by rovněž přispěl  

ke zlepšení stávající situace v oblasti sportovní infrastruktury. Ke komplexní podpoře 

rozvoje sportu v obci by rovněž přispěla lepší propagace stávajícího stavu a větší zapojení 

se do finančního čerpání v rámci EU a jiných grantů. 

Hrozby  

Největší možnou hrozbou pro budoucnost sportu v Ostrožské Lhotě je podcenění práce  

s mládeží. Byť se stávající stav zdá uspokojivý, je tento vysoce volatilní. Odklon mládeže 

od sportu k např. počítačům je v dnešní době určitě větším rizikem než v minulosti, kdy byl 

sport a venkovní volno-aktivita prakticky jedinou možností a náplní mimo běžné povinnosti. 

Mezi hrozby můžeme zařadit i podcenění čerpání dotací a závislost pouze na obecní finanční 

podpoře. Konkrétně v Ostrožské Lhotě můžeme mezi hrozby zařadit i nezařazení některých 

oddílů pod hlavičku SK. Tyto kluby se do budoucna – odříznuty od finanční podpory obce 

v rámci SK mohou cítit tzv. „neplnohodnotnými členy“ a tato situace může eskalovat  

a vyústit ve větší problémy a rozštěpení se daných celků. Nepříliš dobrá předzápasová 

životospráva a nemožnost doplnění celku – tedy potrestání viníků, dává vzniku myšlence  

o ukončení mužského fotbalu v obci. Toto by byl pro sportovní kulturu jeden z největších  

a fatálních stavů, které by mohly nastat.  
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13 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI 

OSTROŽSKÁ LHOTA 

Dle dotazníkového a dříve ústního šetření jsem zjistila, že občané Ostrožské Lhoty mají  

o sport v obci velký zájem a jsou velmi hrdí na svůj stávající sportovní areál, který mnozí 

z nich budovali vlastními silami. Vědomi si tohoto faktu nejeví ve větší míře zájem  

o budování nové sportovní infrastruktury. Konkrétně z výše uvedeného dotazníkového 

šetření vyplynulo, že celým 78% dotázaných vyhovuje stávající stav a nic by na něm 

neměnili. Pokud opomeneme faktor aktuálního úspěchu místních hokejistů a požadavek 12 

dotázaných na zbudování nové hokejové haly, která je co se finančních možností obce 

naprosto nereálná, vyplynulo z průzkumu jedno zajímavé zjištění. 16 dotázaných si totiž 

přeje zbudování nového paintballového hřiště. Toto zjištění je zajímavé z minimálně dvou 

důvodů. Tento požadavek nebyl dříve nikým zkoumán a jedná se tudíž o zcela novou 

záležitost. Za druhé finanční dostupnost tohoto projektu je v možnostech nejen obce, ale  

i soukromého sektoru.  

Při bližším průzkumu na téma zlepšení sportovní infrastruktury jsem zjistila zájem 

soukromého subjektu na zbudování nového paintballového hřiště. Tato konkrétní osoba má 

v současné chvíli v pronájmu tamní hospůdku a realizace paintballového hřiště se mu zdála 

jako zajímavý podnikatelský záměr. Po konzultaci s ním jsem vypracovala následný plán 

realizace. 

13.1 Příprava projektu paintballového hřiště 

V rámci příprav celého projektu jsem oslovila obec Ostrožská Lhota, respektive radu obce 

Ostrožská Lhota, s myšlenkou realizace paintballového hřiště v místě stávajícího 

sportovního areálu, konkrétně v jeho nevyužívané části. Tato myšlenka se vzhledem 

k nepotřebě finančních zdrojů obce setkala s kladnou odezvou a věc byla předložena ke 

schválení předsedovi SK. Ten myšlenku kvitoval a dal celé akci tzv. „zelenou“.  

Po všeobecném souhlasu jsem prezentovala možné vymezení plochy na fotografii 

sportovního areálu. I umístění hřiště bylo výše zmíněnými schváleno. 
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Obr. 5 – Sportovní areál SK Ostrožská Lhota (Vlastní zpracování) 

1) Hlavní hřiště 

2) Vedlejší hřiště 

3) Hlavní budova SK 

4) Tenisové kurty 

5) Hřiště plážového volejbalu 

6) Budova zázemí tenisu a volejbalu 

7) Sportovní hala 

8) Nové paintballové hřiště 

Na obrázku 5, který jsem pořídila zapůjčeným dronem, můžeme vidět celý areál SK 

Ostrožské Lhoty a jeho stávající infrastrukturu, kterou jsem rozepsala na jednotlivé 

sportovní úseky výše. Na obrázku je taktéž patrné umístění navrhovaného paintballového 

hřiště. 
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13.2 Finanční náročnost projektu paintballového hřiště 

Vzhledem k tomu, že nastala po hřišti na paintball poptávka, využil této situace soukromý 

investor. V současné chvíli je program ve fázi příprav, avšak cenová kalkulace již existuje. 

Velmi důležitým faktem pro realizaci projektu, byl fakt zařazení plochy budoucího 

paintballového hřiště pod stávající smlouvu o pronájmu pronajímaných ploch majiteli bez 

jejího navyšování. Prostor tedy dostal budoucí investor do správy bez nároku obce resp. SK 

na další finanční zátěž.  Mimo zakoupení potřebného střeliva, kterého stav odpovídá 

poptávce, finanční rozpočet zahrnuje: 

- Terénní úpravy bagrem cca 20 hodin (10 000 Kč) 

- Vymezovací oplocení - poplastované 150 m - 2.5/50x50/1000 (7 200 Kč) 

- Sloupky 30x (15 000  Kč) 

- Zbraně 10 ks (70 000 Kč) 

- Ochranné pomůcky 10 ks (20 000 Kč) 

- Rekultivace porostu cca 100 hodin (svépomocí) 

- Obstarání zábran a překážek (svépomocí) 

- Udržování hřiště (v soukromé režii) 

Celková investice dle předběžné kalkulace činí 122 200 Kč. Ceny zboží jsem porovnávala  

u dvou firem, vybrala jsem firmu, u které byly ceny sice trochu vyšší, ale za to zboží by mělo 

být kvalitnější. Tuto investici shledal investor za reálnou a finanční zátěž tak realizaci 

projektu nebrání. 

13.3 Realizace projektu paintballového hřiště 

Realizace projektu bude vedena čistě v soukromé režii a investor ji má vzhledem k terénním 

úpravám v plánu na podzim roku 2018. S otevřením areálu se počítá na jaro roku 2019. 

Vzhledem k dobré komunikaci mezi investorem a pronajímatelem v jedné osobě s vedením 

obce a SK tomuto projektu a jeho realizaci v současné chvíli nic nebrání. 

13.4 Přínosy projektu paintballového hřiště 

Mezi hlavní přínosy projektu paintballového hřiště patří požadavek na jeho realizaci, který 

vyplynul z dotazníkového šetření a tedy naplnění potřeb občanů obce. Dalším přínosem bude 

nastavení nového trendu v podobě budování sportovní infrastruktury pro alternativní sporty, 
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které jsou dnes občany poptávány. V neposlední řadě může hřiště přitáhnout do sportovního 

areálu i lidi, kteří by zde za stávající situace neměli potřebu přijít. Důležitým faktorem 

realizace je také jeho vybudování bez finančního nároku obce. 

13.5 Rizika projektu paintballového hřiště 

Největším rizikem do budoucna je paradoxně jeho dnešní největší přednost. Jelikož bude 

hřiště budováno v soukromé režii a plocha k němu určená byla zakomponována do nájemní 

smlouvy se stávajícím pronajímatelem tamního pohostinství, hrozí do budoucna nemožnost 

kontroly obce nad užíváním dané plochy. Pokud by se hřiště jevilo pro investora jako 

finančně neatraktivní, může tuto dnes upravenou oblast zanechat bez dalšího využití  

se zainstalovanými překážkami a oplocením. Tento sektor by tak mohl zůstat neupravován  

se sníženou dostupností sekačky a jiné techniky. 

13.6 Podpora mládeže  

Součástí mé práce bylo dotazníkové šetření, z kterého jako jeden z hlavních požadavků 

vyplynula větší podpora mládeže a začínajícím sportovcům v obci. Tento výsledek jsem  

na vyžádání předsedy SK prezentovala na výroční schůzi SK dne 24. 2. 2018. Na základě 

předložených výsledků průzkumu byla hlavním výborem schválena mimořádná dotace  

ve výši 70 000 Kč, která putovala do sportovního oddílu fotbalu, přednostně pak na rozvoj 

mladých fotbalistů. Konkrétně bylo za tuto částku pořízeno: 

 2 bezpečnostní hliníkové brány (24 000 Kč) 

 2 sítě (2 200 Kč) 

 2 sady nových dresů – celkem 30 kusů (26 000 Kč) 

 1 sada teplákové soupravy – celkem 15 kusů (12 100 Kč) 

 11 míčů velikosti 3“ (5 500 Kč) 

Nechci zde prezentovat, že těchto 70 000 Kč bylo přiděleno pouze na základě mé práce  

a sběru dat, jsem ovšem přesvědčena, že tento průzkum, resp. jeho výsledek celé věci velmi 

napomohl. Dříve než jsem odevzdala bakalářskou práci, byla tato nápomocna k podpoře - 

rozvoji mládeže v Ostrožské Lhotě. 
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ZÁVĚR 

Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Hodnocení rozvoje a veřejné podpory 

neziskových organizací v oblasti sportu v obci Ostrožská Lhota“. Toto téma jsem si vybrala, 

jelikož jsem sama aktivní sportovkyní a život v obci nejen po sportovní stránce mi není 

lhostejný. Po dobu tvorby práce jsem se postupně setkávala se členy a předsedy jednotlivých 

sportovních oddílů a získávala tak cenné informace pro její finální relevantnost. V práci jsem 

zmapovala aktuální situaci nejen klubů, ale i sportovní infrastruktury. Za jedno z největších 

zjištění považuji zápal, s kterým občané Ostrožské Lhoty ke sportu v obci přistupují. A to 

nejen nyní, nýbrž i historicky. Pro zjištění nedostatků jsem využila dotazníkového šetření, 

pomocí kterého jsem zamýšlela zjistit potřeby občanů na zlepšení sportovní infrastruktury. 

Z šetření vyplynula spokojenost s aktuálním stavem drtivé většiny dotázaných. Místní si jsou 

vědomi dobrého stavu sportovišť, podpory obce a hlavně k velikosti obce nesrovnatelnému 

sportovnímu zázemí v podobě stávajícího sportovního areálu. Zajímavým zjištěním byl 

požadavek většího financování a podpory mládeže na vlastní úkor tazatelů. Tento výsledek 

jsem prezentovala na výroční schůzi SK a na jeho základu bylo hned na místě rozhodnuto  

o předem zamýšlené jednorázové dotaci ve výši 70 000 Kč do rozvoje mladých fotbalistů. 

Tato částka byla proinvestována do 1 měsíce od schválení a bylo za ni pořízeno sportovní 

vybavení pro mladé fotbalisty, které jsem konkretizovala v kapitole „Návrh na zlepšení 

sportovní infrastruktury v obci Ostrožská Lhota“. Toto považuji za největší úspěch,  

ke kterému má bakalářská práce bezpochyby dopomohla. Na poměry obce se rozhodně 

nejedná o zanedbatelnou částku. Věřím, že do budoucna dojde k restrukturalizaci 

financování sportu v obci a trend podpory mládeže bude trvalý. 

Dalším požadavkem, který vyplynul z dotazníkového šetření, byl požadavek paintballového 

hřiště v obci. Tento podmět jsem rovněž prezentovala na výroční schůzi SK a nyní je již 

projekt vyjednán a je určen termín realizace – podzim roku 2018. Projekt je plánován 

v soukromé režii bez finanční podpory obce. I v tomto bodě se tedy podařilo realizovat 

zlepšení požadavku plynoucího z průzkumu pomocí mé práce. Hodnotím ji tedy jako 

úspěšnou a pro rozvoj sportovní infrastruktury v Ostrožské Lhotě přínosnou. 

Úplným závěrem mé práce bych chtěla poděkovat všem předsedům i řadovým členům 

sportovních oddílů v Ostrožské Lhotě, kteří se mnou trávili čas a dávali mi cenné rady  

pro tvorbu této bakalářské práce. Největší díky patří předsedovi SK, který mi byl při tvorbě 

mé práce oporou.  
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A tak dále 

Číslo popisné 

Česká republika 

Český svaz tělovýchovy 

Evropská unie 

Fotbalový klub 

Chráněná krajinná oblast 

Identifikační číslo osoby 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Například 

Nadační investiční fond 

Našeho letopočtu 

Nad mořem 

Nestátní nezisková organizace 

Nestátní neziskový sektor 

Právnická osoba 

Před našim letopočtem 

Respektive 

Sbírka 

Sportovní klub 
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SR 

s.r.o. 

tj. 

TJ 

VS 

ZK 

Státní rozpočet 

Společnost s ručením omezeným 

To je 

Tělovýchovná jednota 

Veřejná správa 

Zlínský kraj 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha PI: Dotazník 

 



 

 

PŘÍLOHA P I: NÁZEV PŘÍLOHY  

Dobrý den vážení spoluobčané, 

jsem studentkou 3. ročníku Fakulty Managementu a Ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně.  

Dovoluji si Vás touto formou oslovit s cílem získat podklady pro tvorbu mé bakalářské práce 

na téma Hodnocení rozvoje a veřejné podpory neziskových organizací v oblasti sportu v obci 

Ostrožská Lhota, jejímž přínosem bude vyhodnocení sportovní infrastruktury v Ostrožské 

Lhotě a zároveň návrh na zlepšení současného stavu. Kroužkujte prosím vždy jen jednu 

možnost. 

Vyplněné dotazníky, respektující Vaši anonymitu, mi prosím zanechejte do 14. 2. 2018  

na obecním úřadě nebo v Hospůdce na Hřišti. 

Děkuji  

Diana Kumbárová 

 

1) Pohlaví 

- Muž  

- Žena  

 

2) Věk 

- Do 30 let  

- 30 - 60 let  

- Nad 60 let 

 

3) Status 

- Student  

- Zaměstnanec/OSVČ  

- Nezaměstnaný  

- Rodičovská dovolená  

- Senior  

 

4) Věnujete se aktivnímu sportování? 

- Ano 

- Ne  

 

5) Jaká je pro vás hlavní motivace sportovat? (odpovídejte jen v případě, že 

sportujete) 

- Zdraví  

- Fyzická kondice 



 

 

- Kamarádi 

- Zábava 

- Vzhled 

- Jiné  

 

6) Jak hodnotíte stávající sportovní infrastrukturu v obci? 

- Velmi dobrá (nic bych neměnil/a) 

- Dobrá  

- Dostatečná  

- Neuspokojivá  

- Nedostatečná  

 

7) Domníváte se, že finanční podpora obce do sportu je dostatečná? 

- Ano  

- Ne, měla by přispívat více  

- Nevím – nemám na to ucelený názor  

 

8) Kam by podle Vás měly hlavně směřovat prostředky pro podporu sportu 

v obci? 

- Nic bych neměnil/a  

- Větší podpora stávajících sportovních oddílů SK  

- Rozvoj sportovní infrastruktury a sportovišť  

- Podpora nových sportovců – mládeže  

 

9) Pokud Vám nějaké sportoviště v obci chybí, napište prosím jaké? (nepovinná 

otázka) 

 


